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Νέο σκηνικό - δραματικές εξελίξεις στη Ν.Δ.
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η ΠΟΑ.ΑΝ.

Παραίτηση - εξπρές Εθερτ 
Υποψήφιοι Μόνος, Σουφλιάς, 
Ντάρα - Ισως Βαρβιτσιώτης

Πάγωσε η Ρηγίλλης - Δεν ορκίζεται Βουλευτής ο Προκοπής Παυλόπουλος

ΣΕΛΙΔΕΣ

•Πίνακες με αποτελέ
σματα και συγκρίσεις

•Τα σχέδια Σημίτη για 
τους νέους υπουργούς

•Ολο το παρασκήνιο στα 
επιτελεία των κομμάτων
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Το πάρτι 
άρχισε 
στη Ν.Δ.
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Χ α ιρ ετ ισ μ ό ς  
α π ό  την  Κ ύ π ρ ο
Λ Ε Υ Κ Ω ΣΙΑ

Η Κύπρος χαιρέτισε τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις χθεσινές εκλογές γιατί με τη συ
νέχιση της πρωθυπουργίας του Κ. Σημίτη θα συνεχισθεί η πολιτική και της νέ
ας ελληνικής κυβέρνησης στο Κυπριακό και ιδιαίτερα στο ενιαίο αμυντικό δόγ
μα που ενδιαφέρει στο μέγιστο βαθμό τη Μεγαλόνησο. Ο κυπριακός ελληνι
σμός αναμένει να υποδεχθεί λαμπρά την 1η Οκτωβρίου στο νησί τον κ. Σημίτη 
που θα παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 36η επέτειο της 
κυπριακής ανεξαρτησίας. Κατά την εδώ παραμονή του, ο κ. Σημίτης θα έχει νέο 
κύκλο συνομιλιών με τον πρόεδρο Κληρίδη, τόσο για το  Κυπριακό όσο και για 
την άμυνα και την ενταξιακή πορεία της Κύπρου, και θα παραστεί σε νέα συνε
δρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Φ. Κ Ω Ν ΣΤΑΝ Τ ΙΝ ΙΔ Η Σ

ΝΙΚΗ-ΕΞΠΡΕΣ

\ ι εκλογές 
έβγαλαν αυτά 
που οι 

περισσότεροι 
περίμεναν. Πρώτη 
δύναμη και πάλι το 
ΠΑΣΟΚ, ακολούθησε 
η Ν.Δ., ενώ 
ευπρόσωπη ήταν και η 
παρουσία των 
λεγάμενων μικρών 
κομμάτων. Τα 
συμπεράσματα που 
βγαίνουν από τα 
αποτελέσματα αυτά 

σίγουρα είναι σημαντικά, 
αφού αν μη τι άλλο, 
σηματοδοτούν την είσοδο του 
ΣΥΝ και του ΔΗΚΚΙ στην 
Βουλή, ενώ η ΠΟΛ.ΑΝ. 
μείωσε αισθητά την δύναμή 
της. Ομως, το πλέον 
ενδιαφέρον είναι τα 
παρεπόμενα των εκλογικών 
αυτών αποτελεσμάτων. Και 
αυτά αφορούν κυρίως τη Νέα 
Δημοκρατία και την τύχη της 
από εδώ και πέρα. Η 
παραίτηση του Μιλτιάδη 
Εβερτ (του μεγάλου 
ηττημένου των εκλογών), 
ήταν ξαφνική και 
αναπάντεχη. Και είχε σαν 
αποτέλεσμα να προκαλέσει 
αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο 
ένας εκ των βασικών πόλων 
του κόμματος, ο Κων/νος 
Μητσοτάκης άφησε χθες 
βράδυ όλα τα ενδεχόμενα 
ανοιχτά. Και για την επόμενη 
δική του κίνηση και γι’ αυτή 
της θυγατέρας του. Τις 
επόμενες ώρες, αναμένεται 
να ξεκαθαρίσει την θέση του. 
Ομως, πριν το κάνει αυτό, θα 
έχει υπόψιη του πως απέναντι 
του θα έχει και πάλι τον Μ. 
Εβερτ, ο οποίος είναι 
σίγουρος πως θα κάνει ό,τι 
περισσότερο μπορεί για να 
αντισταθεί στις επιλογές του 
επιτίμου της Ν.Δ. Και ενώ ο 
Κ. Μητσοτάκης θα σχεδιάζει 
τα επόμενα σχέδια του, ένας 
ένας σκάνε μύτη οι υπόλοιποι 
διεκδικητές της αρχηγίας. Ο 
Στέφανος Μάνος 
ανακοίνωσε την 
υποψηφιότητά του χθες 
βράδυ, ενώ σήμερα ή το 
αργότερο αύριο σειρά έχει ο 
Γιώργος Σουφλιάς. Ομως, ο 
χορός των υποψηφίων δεν 
θα σταματήσει εδώ. Υπάρχει 
και ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. 
ο Γ. Βαρβιτσιώτης, ο οποίος 
επίσης αναμένεται να 
δοκιμάσει την τάχη του για 
μια ακόμη -ίσως τελευταία- 
φορά. Οι όποιες ραγδαίες 
εξελίξεις, πάντως, από την 
Ν.Δ. θα προέρχονται...

Γ. ΠΑΝ.

Με ΛΥΜΕΝΑ τα χέρια από τήρηση ισορροπιών 
ο Σημίτης καταρτίζει το νέο σχήμα

Κυβέρνηυη 
με νέους και
μειοκινήοεις

Μ!
ι ετακινησεις 
κορυφαίων 

I υπουργών και πολλά 
νέα πρόσωπα στη νέα 
κυβέρνηση σχεδιάζει ο 
Κώστας Σημίτης, ο οποίος 
αναμένεται σήμερα και 
αύριο να έχει
διαβουλεύσεις με στενούς 
συνεργάτες του, ώστε 
μεθαύριο το αργότερο να 
ανακοινώσει τη σύνθεσή 
της.

Μετά το νικηφόρο εκλογικό 
αποτέλεσμα, ο πρωθυπουργός 
έχει «λυμένα τα χέρια» του να 
σχηματίσει την κυβέρνηση που 
επιθυμεί, χωρίς να είναι υπο
χρεωμένος να τηρεί τις ισορρο
πίες που του επέβαλε η οριακή 
εκλογή του στην πρωθυπουργία 
τον περασμένο Ιανουάριο.

Η πανηγυρική ατμόσφαιρα 
που επικρατούσε χθες το βράδυ 
τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο 
και στη Χαριλάου Τρικούπη 
δεν άφηνε πολλά περιθώριο^ 
για απασχόληση με την αυρια
νή (σημερινή) μέρα. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τις πρώτες πληρο
φορίες που υπάρχουν:
• Ο πρωθυπουργός θα επιδιώ
ξει να μειώσει τον αριθμό των 
υπουργών και υφυπουργών. 
Πάντως, δεν αναμένεται σημα
ντική μείωση.
• Δεν αναμένεται αλλαγή στη 
σύνθεση του οικονομικού επι
τελείου της κυβέρνησης, μολο
νότι είναι από παλιά γνωστή η 
επιθυμία του υπουργού Οικο
νομικών Αλέκου ΙΙαπαδόπου- 
λου να αλλάξει θέση και να 
αναλάβει το υπουργείο Εσωτε
ρικών.
• Θεωρείται πολύ πιθανό να 
«σπάσει» στα δύο το υπερυ- 
πουργείο Εσωτερικών- Δημό
σιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης, δηλαδή να επανέλ
θουμε στο παλιό καθεστώς των 
υπουργείων Προεδρίας και

Εσωτερικών.
• Αν αυτό συμβεί, δεν θεωρεί
ται πιθανό να παραμείνει σε 
ένα απ’ αυτά τα υπουργεία ο 
Ακης Τσοχατξόπουλος.
• Αλλαγή θα έχουμε οπωσδή
ποτε στο υπουργείο Αμυνας. 
Θεωρείται πιθανό αυτό να προ- 
ταθεί στον κ. Τσοχατζόπουλο, 
ενώ στον Γερ. Αρσένη θαπρο- 
ταθεί άλλο υπουργείο (π.χ. 
Παιδείας).
• Δεν θα έχουμε αλλαγές στο 
υπουργείο Εξωτερικών. Ο Θ. 
Πάγκαλος παραμένει υπουργός 
και είναι πολύ πιθανό να επα- 
νέλθει εκεί ο στενός συνεργά
της του Γιάννος Κρανιδιώχης.

Ευκαιρία
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0  μεγαλύτερος οργανισμός 
προετοιμασίας 
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• Πιθανότατα δεν θα «σπάσει» 
στα δύο το άλλο υπερυπουργείο 
Ανάπτυξης, αν μάλιστα η Βάσω 
Παπανδρέου επιθυμεί να πα- 
ραμείνει σ’ αυτό.

Βασική θέση στην κυβέρνηση 
θα έχει ο Γιώργος Παπανδρέ
ου, ο οποίος- αν δεν μετακινη
θεί σε θέση αναπληρωτή 
υπουργού στο υπουργείο Εξω
τερικών- μπορεί να γίνει 
υπουργός Πολιτισμού.

Νέα πρόσω πα
Οπως έλεγαν χθες το βράδυ 

στενοί συνεργάτες του, ο πρω
θυπουργός θα χρησιμοποιήσει 
πολλά νέα πρόσωπα και αυτό 
θα συμβεί κυρίως στις θέσεις 
των υφυπουργών. Επίσης, θα 
επιδιώξει να χρησιμοποιήσει 
πρόσωπα που θα σηματοδοτεί 
αυτό που ο κ. Σημίτης αποκαλεί 
Κεντροαριστερά, αλλά χθες το 
βράδυ δεν ήταν βέβαιο στο Μέ
γαρο Μαξίμου αν μια παρό
μοια προσπάθεια θα γίνει δυ
νατό να ευοδωθεί.

Μετά τις πρώτες θριαμβολο
γίες, στα ηγετικά κλιμάκια του 
ΠΑΣΟΚ υπήρχε χθες το βράδυ 
προβληματισμός για τις απώ
λειες του προς το ΔΗ.Κ.ΚΙ. του 
Δ. Τσοβόλα και δευτερευόντως 
προς το Συνασπισμό, την είσο
δο του οποίου στη Βουλή είδαν 
με καλό μάτι, κυρίως στο Μέ
γαρο Μαξίμου.

ΣΙΓΟΥΡΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ!
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ΜΙΑ ΝΙΚΗ 
ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ 
ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΛΛΕΣ

Η χθεσινή νίκη του 
ΠΑΣΟΚ έχει αρκετά 
διαφορετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά απ’ όλες 
τις νίκες που έχει πετύχει 
μέχρι σήμερα. Πρώτον, 
επιτυγχάνεται χωρίς να 
είναι επικεφαλής ο 
ιδρυτής του, ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, που 
οδήγησε στην εξουσία 

την πέραν

Τ 5  τπς Δεξ|άς
παράταξη.

X »  Και αυτό 
δ ί  αποδεικνύει 
21* ότι η αντοχή 
£ Γ  του κόμματος 

***■ αυτού είναι 
ανεξάρτητη 
από την 
παρουσία του 
ιδρυτή του. 
Δεύτερον, 
επιτυγχάνεται ύστερα 
από ένα ταραχώδες 
εξάμηνο άγριων 
εσωκομματικών 
συγκρούσεων, κατά το 
οποίο έφτασε στα όρια 
του διχασμού. Και αυτό 
αποδεικνύει ότι, παρά τη 
σημαντική απώλειά του 
προς το ΔΗ.Κ.ΚΙ. του Δ. 
Τσοβόλα, η μεγάλη μάζα 
των ψηφοφόρων του δεν 
το εγκαταλείπει. Τρίτον, 
επιτυγχάνεται με 
επικεφαλής ένα νέο 
ηγέτη, που δεν ήταν 
αποδεκτός από μεγάλο 
μέρος της οργανωμένης 
κομματικής βάσης, η 
οποία δεν πήρε μέρος με 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό 
στην εκλογική μάχη.
Κατά τούτο, πρόκειται 
και για προσωπικό 
θρίαμβο του κ. Σημίτη, ο 
οποίος είχε μεν μεγάλη 
αποδοχή από αυτό που 
αποκαλείται «κοινωνία», 
αλλά τελούσε υπό 
αμφισβήτηση στο ίδιο 
του το κόμμα.
Η χθεσινή νίκη 
ξεκαθαρίζει το τοπίο και 
στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σημίτης 
πέτυχε την τρίτη 
προσωπική νίκη του 
μέσα σε εννέα μήνες (η 
χθεσινή δεν είναι μόνο 
προσωπική), πήρε αυτό 
που ήθελε και από το 
εκλογικό σώμα και τώρα 
πλέον δεν θα έχει κανένα 
άλλοθι. Δεν έχει κανένα 
λόγο να τηρήσει την 
περίφημη λογική των 
ισορροπιών. Η πολιτική 
του δεν μπορεί να 
βασίζεται στο αξίωμα 
«ένα βήμα μπρος κι ένα 
πίσω».
Η νέα κυβέρνηση ξεκινά 
με ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα. Στον 
προεκλογικό αγώνα ο κ. 
Σημίτης δεν κατέφυγε 
στην τακτική των 
υποσχέσεων και 
επομένως δεν 
δημιούργησε προσδοκίες 
αυτού του χαρακτήρα. 
Υποσχέθηκε (γενικώς) 
σταθερότητα, ανάπτυξη 
και κοινωνική πολιτική 
που θα αμβλύνει τις 
κοινωνικές ανισότητες, 
οι οποίες προκαλούνται 
και θα ενταθούν στην 
πορεία προς την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση. 
Στο πεδίο της κοινωνικής 
πολιτικής θα κερδίσει ή 
θα χάσει το μεγάλο 
στοίχημα της επόμενης 
τετραετίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ

Η ΧΘΕΣΙΝΗ αναμέτρηση επιβάλλει να αποκατασταθεί η προτεραιότητα 
των πολιτικών αναλύσεων απέναντι στα στοιχεία των δημοσκοπήσεων

Οι εκλογές 6εν είναι 
«όελιίο καιρού»

Σημίτης: Πολυφωνική Βουλή 
με διάλογο-συναίνεση
ΣΤΗ νέα, πολυφωνική Βουλή θα υπάρξει ο μέγιστος 
δυνατός διάλογος και συναίνεση για τα μεγάλα 
προβλήματα της χώρας, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός 
Κ. Σημίτης στη σύντομη ομιλία του στο Ζάππειο, 
επιβεβαιώνοντας τη νέα νίκη του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Σημίτης επέμεινε ευθύς εξ αρχής ότι η νέα εκλογική 
νίκη δεν ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, ούτε και στον ίδιο, αλλά 
«είναι νίκη όλων εκείνων που θέλουν μια Ελλάδα των 
πρωτοβουλιών, ειρήνης, συνεργασίας, αλλά και 
αταλάντευτης υπεράσπισης των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων».
Δίνοντας ένα ακόμα «στίγμα» των προγραμματικών 
δηλώσεων της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. 
Σημίτης τόνισε ότι απευθύνεται σ’ αυτούς που 
πιστεύουν:
•  Στην κοινωνία αλληλεγγύης και της ποιότητας ζωής
•  Στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
•  Στην κοινωνία των πολιτών.

Του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

Χ ωρίς εκπλήξεις ήταν 
οι χθεσινές εκλογές - 
εκτός και αν 

θεωρηθεί έκπληξη η 
παραίτηση του Μ. Εβερτ 
από την ηγεσία της Ν.Δ. 
μετά την εκ  των προτέρων 
γνωστή εκλογική ήττα του 
κόμματός του.

Ούτε «θρίλερ» είχαμε κατά 
την ανακοίνωση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων, ούτε «εκλογι
κή αδιαφορία» διαπιστώθηκε, 
ούτε διαφορά στήθος με στήθος 
μεταξύ των μεγάλων κομμάτων, 
ούτε ουσιώδης μεταβολή του 
πολιτικού συστήματος, όπως εί
χε υποστηριχθεί από αρκετούς 
αναλυτε'ς που βασίστηκαν στα 
στοιχεία των δημοσκοπήσεων.

Η κάλπη έδειξε για άλλη μια 
φορά, ότι στο εκλογικό αποτέ
λεσμα πιστοποιούνται οι πολιτι
κοί συσχετισμοί που έχουν δια
μορφωθεί κατά το διάστημα με
ταξύ δύο εκλογικών αναμετρή
σεων και το εκλογικό σώμα ε
λάχιστα, οριακά επηρεάζεται 
από τα διαδραματιζόμενα στην 
προεκλογική περίοδο.

Οι Δημοσκοπή σε ις
Ακόμη και η διαβεβαίωση ό

τι οι δημοσκοπήσεις έξω από 
την κάλπη (exit pol) έδειξαν 
πως το 11-15% των ερωτηθέ- 
ντων αποφάσισαν τι θα ψηφί
σουν την τελευταία εβδομάδα ή 
και χθες, πολιτικά είναι ελάχι
στα πειστική.

Οι χθεσινές εκλογές επιβάλ
λουν να αποκατασταθεί η προ
τεραιότητα των πολιτικών ανα-

λύσεων απέναντι στα ούτως ή 
άλλως περιορισμένης αξίας 
στοιχεία των δημοσκοπήσεων, 
που από πολλούς εκλαμβάνο
νται και αξιολογούνται ως απει
κόνιση της πραγματικότητας.

Σε ανύποπτο χρόνο, την πρώ
τη εβδομάδα της προεκλογικής 
περιόδου, τον Αύγουστο, και 
πριν αρχίσει ο «θόρυβος» των 
δημοσκοπήσεων ο καθηγητής 
και πρώην υπουργός Μαν. 
Δρεττάκης -όπως και πολλοί 
άλλοι- είχε προβλέψει τα απο
τελέσματα με βάση κριτήρια 
πολιτικά, (ιστορίας, συσχετι-

Με
θριαμβευτικό 
τόνο ο 
Κώστας 
Σημίτης 
βγαίνει από τα 
γραφεία του 
ΠΑΣΟΚ στη 
Χαριλάου 
Τρικούπη χθες 
το βράδυ

σμού δυνάμεων, διαμόρφωσης 
του εκλογικού χάρτη, κυβερνη
τικής πολιτικής και κοινωνικών 
αναγκών κ.λπ.), ότι το ΠΑΣΟΚ 
θα κινηθεί γύρω στο 42%, η 
Ν.Δ. το πολύ ώς το 39% και τα 
μικρότερα κόμματα προς τ’ αρι
στερά του ΠΑΣΟΚ θα μπουν 
στη Βουλή με ποσοστό από 3,5- 
5%.

Γ ιατί τ ις  κέρβισε
Οι εκλογές δεν είναι «δελτίο 

καιρού» που οι μετεωρολόγοι 
μπορούν να προβλέπουν με α
σφάλεια, παρακολουθώντας

την κίνηση των υψηλών και χα
μηλών βαρομετρικών μιας σχε
τικά μικρής χρονικής περιόδου. 
Και για να είμαστε σαφέστεροι.

Ο Κ. Σημίτης κέρδισε τις ε
κλογές, όπως αναμενόταν, γιατί 
το ΠΑΣΟΚ από το 1993 προχώ
ρησε σε προσαρμογές της πολι
τικής που δεν άφηναν περιθώ
ρια στη Ν.Δ. να αρθρώσει αξιό
πιστη αντιπολίτευση στο δικό 
της χώρο. Και πέραν από την 
προσωπικότητα και τη φερεγ- 
γυότητα του πρωθυπουργού, 
που ασφαλώς έπαιξε το δικό 
του ρόλο, αυτές οι εκλογές

σφραγίστηκαν από τις πολιτι :ές 
επιλογές του Ανδρέα Παπ ιν- 
δρέου. Αυτές οι επιλογές κι τά 
πρώτο λόγο άφησαν ένα σχετι
κά ευρύ πεδίο για να διαμορ
φωθεί ένα «ρεύμα» προς τα α
ριστερά του ΠΑΣΟΚ που εκ
φράστηκε στη μικρή άνοδο το 
ΚΚΕ, στο άλμα του ΣΥΝ (συνο
λικά γύρω στο παραδοσιακό 
10%) και στην είσοδο στη Βου
λή του ΔΗΚΚΙ του Δ. Τσοβόλα. 
Ετσι η αυριανή κυβέρνηση του 
Κ. Σημίτη θα έχει να αντιμετω
πίσει έναν ισχυρό αντιπολιτευ
τικό λόγο από τα αριστερά.

Μ π ε ίτ ε  δ υ ν α μ ικ ά
σ τ ο ν  α ιώ ν α  τ η ς  ε ξ α

Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ά
•  ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

-------(MULTIMEDIA) --------
•  ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ι κ ο ν ο μ ί α  scλ .* Δ ι ο ί κ η σ η
•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

•  ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
•  ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

------- (MARKETING)   I
•  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

•  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ~
Κ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ο Ν Ι Α  Κ Α Ι

•  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΕ ΤΟ !

Α̂ΟΗΝΑΙΟΝ
ΙΛΜΤΙΚΠ ΙΗΣΤΙΤΠΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ■ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.: 95 7 .9 1 .1 1 -9 5 7 .9 2 .4 2

Επινε τζιν απ’ τη χαρά του...
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

ΧΑΜΟΓΕΛΑ νίκης, ευχές, αλλά και πολιτικές συζη
τήσεις για την επόμενη ημέρα, στο φωταγωγημένο Μέ
γαρο Μαξίμου, χθες το βράδυ. Είναι χαρακτηριστικό 
μάλιστα ότι ο (ξανά) πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης 
είπε στον πρώην γραμματέα της ΚΝΕ Τ. Θεοδωρικάκο 
και στον πρώην γραμματέα της νομαρχιακής του ΚΚΕ 
Πειραιά Ζ. Ζούμπη που προσχώρησαν στο ΠΑΣΟΚ ό
τι «τώρα πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε την υ
πόθεση της ανασύνθεσης της Κεντροαριστεράς». Το άλ
λο χαρακτηριστικό της χθεσινής γιορτινής βραδιάς στο 
Μέγαρο Μαξίμου ήταν ότι βρίσκονταν εκεί και όλοι οι 
προσωπικοί φίλοι του Κώστα Σημίτη. Ο Κ. Τσουκαλάς 
και η Φωτεινή Τσαλίκογλου (11η στο ψηφοδέλτιο Επι
κράτειας), ο Γ. Βέλτσος, ο Χρηστός και η Γκλόρι Ροζά- 
κη, ο Γιώργος και η Φλώρα Τσουγιοπούλου και άλλοι. 
Ο Γιώργος Τσουγιόπουλος, μάλιστα, ο οποίος σε συνέ
ντευξή του είχε πει κάνοντας χιούμορ ότι τα «ελαττώ
ματα» του Κώστα Σημίτη είναι άτι «δεν πίνει και δεν κα
πνίζει», ... συνελήφθη από τις κάμερες να αστειεύεται 
με τον πρωθυπουργό: «Εγώ είπα ότι δεν πίνεις και τώ
ρα διαψεύδομαι», του είπε δείχνοντας το ποτήρι (με 
τζιν) που κρατούσε ο Κ. Σημίτης στο χέρι του.

Ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα; ρώτησε το σύμ
βουλο του πρωθυπουργού Νίκο Θεμελη.

«Α, ναι», απάντησε περιχαρής. «Ηξερα ότι θα νική
σουμε αλλά δεν ήθελα η νίκη να είναι οριακή. Ηθελα 
να είναι καθαρή. Και είναι».

Ο Θόδωρος Τσουκάτος που ήταν μεταξύ εκείνων

που επέμεναν να κάνει το ΠΑΣΟΚ πρόωρες εκλογές 
«γιατί θα τις πάρει», χαρακτήρισε το χθεσινό εκλογικό 
αποτέλεσμα «κορύφωση μιας μεγάλης πορείας». Και έ
κανε μια πρόβλεψη ακόμη, ότι: «Ο Κώστας Σημίτης θα 
αναδειχθεί στο μεγάλο ηγέτη της επόμενης δεκαετίας». 
Τη δική του πινελιά στην ημέρα της νίκης έδωσε και ο 
οικολόγος Μ. Μοδινός, ο οποίος συμπεριελήφθη στο 
ψηφοδέλτιο Επικράτειας του ΠΑΣΟΚ. «Ελπίζω το 
ΠΑΣΟΚ τώρα να... πρασινίσει περισσότερο», είπε με 
νόημα.

Και καθώς ήδη είχε γίνει γνωστή η παραίτηση του 
Μιλτιάδη Εβερτ από την αρχηγία της Ν.Δ., ο σύμβου
λος οικονομικών θεμάτων του Κώστα Σημίτη, καθηγη
τής Νίκος Χριστοδουλάκης, σχολίασε: «Η παραίτηση 
ήταν μια πολύ καλή κίνηση τακτικής του Μ. Εβερτ. Πή
ρε την πρωτοβουλία ο ίδιος για να προλάβει τους εσω
κομματικούς του αντιπάλους. Ενδεχομένως να τον βοη
θήσει και στην επανεκλογή του. Γιατί αν εξαιρέσουμε 
τον Στέφανο Μόνο, κανείς άλλος - ούτε ο Μητσοτάκης 
- δεν φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να έχει με
γάλες πιθανότητες να τον διαδεχθεί».

Η Δάφνη Σημίτη δεν έκρυβε τη χαρά της - το ίδιο και 
όλοι οι άνθρωποι του προέδρου. Ο σύμβουλός του Γ. 
Πανταγιάς επανελάμβανε ότι δικαιώθηκε υποστηρίζο
ντας ότι θα χωρίζουν το ΠΑΣΟΚ από τη Ν.Δ. τουλάχι
στον τέσσερις μονάδες. Η γραμματέας του Μαρία 
Πλευράκη δεν μιλούσε, αλλά ήταν συγκινημένη. Οσο 
για τον Τάσο Μαντέλη δεχόταν συγχαρητήρια γιατί τώ
ρα «μετακομίζει» στη Βουλή.
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ΔΗΜΗΤΡΑ: 
ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ...

Η Δήμητρα Λιάνη- 
Παπανδρέου, σύζυγος 
του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ 
Ανδρέα Παπανδρέου, 
έκανε για το εκλογικό 
αποτέλεσμα την 
ακόλουθη δήλωση: «Το 
ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που 
ίδρυσε ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, κερδίζει και 
αυτές τις εκλογές. 
Οφείλουν όλοι στη μνήμη 
του να συνεχίσουν το 
έργο του, χωρίς 
παρεκκλίσεις. Αυτό 
άλλωστε ζήτησε και ο 
λαός την Παρασκευή, ο 
λαός που τίμησε το 
μεγάλο απάντα στη 
συγκέντρωση».

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΣΤΟ ΝΙΚΗΤΗ 
ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΤΗ μονοεδρική 
Λευκάδα, την έδρα 
παίρνει ο γιατρός 
Βαγγέλης Βλασσόπουλος 
του ΠΑΣΟΚ, εκλεγόμενος 
για πρώτη φορά. 
Χαρακτηριστικό: ο 
εσωκομματικός του 
αντίπαλος, επίσης 
γιατρός, Πάνος Πάλμος, 
που ήταν βουλευτής, τον 
συνεχάρη δημοσίως σε 
ατμόσφαιρα γιορτής.

ΝΑΡ: ΝΕΕΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΤΑΣΕΙΣ
ΤΟ Νέο Αριστερό Ρεύμα 
με ανακοίνωσή του 
επισημαίνει ότι η 
προσπάθεια «θωράκισης 
της αντιδραστικής 
αντιλαϊκής εκστρατείας 
και γενικότερα του 
πολιτικού συστήματος, 
μέσω της πολλαπλά 
πριμοδοτούμενης 
“ κεντροαριστεράς” και 
μιας βεντάλιας 
αριστερών αναχωμάτων, 
δεν θα μπορέσει να 
εξουδετερώσει και να 
αναχαιτίσει τις νέες 
εργατικές τάσεις αγώνα 
και ανατροπής, απέναντι 
στη νεοσυντηρητική 
καταιγίδα».

Η νέα ΠΟΛΥΚΟΜΜΑΤΙΚΗ Βουλή με τον αριστερό της προσανατολισμό αναγκάζει 
τον πρωθυπουργό να σταθμίσει με νέα δεδομένα την πολιτική του

niton στον Σημίτη η 
ισχυρότερη Αριστερό

Του ΝΙΚΟΥ ΚΙΛΟΥ

Τ ο ΠΑΣΟΚ επιβίωσε και 
μετά τον Α.

Παπανδρέου, ενώ η 
Ν.Α. έχασε πάλι και τις  
εκλογές και τον αρχηγά 
της.

Η άνετη νίκη και κοινοβου
λευτική πλειοψηφία του 
ΠΑΣΟΚ και του Κ. Σημίτη, 
που οδήγησε αμέσως στην πα
ραίτηση του Μ. Εβερτ από την 
προεδρία της Ν.Δ., είναι το 
πρώτο στοιχείο από τα αποτε
λέσματα των χθεσινών βου
λευτικών εκλογών. Και ενδέ
χεται να  ανοίγει το δρόμο για 
αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.

Η Βουλή που προέκυψε είτε 
με πέντε κόμματα είτε με έξι 
(ανάλογα με την εξέλιξη του 
θρίλερ, το οποίο συνεχιζόταν 
και μετά τα μεσάνυχτα για  την 
ΠΟΛ.ΑΝ.) έχει χαρακτηρι
στικό γνώρισμα τον αριστερό 
της προσανατολισμό.

Ομάδες 
και τάσεις

Αυτό το τελευταίο αναγκά
ζει τον Κ. Σημίτη να σταθμίσει 
τα νέα  δεδομένα κυρίως στη 
χάραξη της πολιτικής της νέας 
κυβέρνησής του, καθώς τα α 
ποτελέσματα των εκλογών 
δείχνουν τις επιταγές που έρ
χονται από όλες τις κοινωνι
κές ομάδες. Εν πολλοίς, πά
ντως, η πολιτική της νέας κυ
βέρνησης θα εξαρτηθεί και α 
πό τη σύνθεση της νέας Κοινο
βουλευτικής Ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ, δηλαδή από το βαθ
μό που θα εκπροσωπούνται οι 
διάφορες ομάδες και τάσεις.

Ισχυρότερη
Αρ ιστερά

Το ΠΑΣΟΚ εδραιώνεται 
ως η πρώτη δύναμη με καθαρή 
αυτοδύναμη πλειοψηφία, έ
στω και μειωμένη από ό,τι 
στην προηγούμενη Βουλή. Οι 
χθεσινές εκλογές έδωσαν την 
τρίτη κατά σειρά νίκη στον Κ. 
Σημίτη μέσα σε εννιά μήνες, 
μετά την Κοινοβουλευτική 
Ο μάδα και μετά το συνέδριο

του ΠΑΣΟΚ.
Η Αριστερά είναι στη νέα  

Βουλή ισχυρότερη από την 
προηγούμενη.

Ο Συνασπισμός επανήλθε 
και μάλιστα πανηγυρικά και 
το ΚΚΕ αύξησε τη δύναμή 
του. Τα δύο κόμματα συγκέ
ντρωσαν ποσοστό της τάξεως 
σχεδόν του 10% και είκοσι 
βουλευτές, σύμφωνα με την ε
κτίμηση ώς τα μεσάνυχτα. 
Ταυτόχρονα τα εκλογικά απο
τελέσματα έδειξαν να επανα- 
κάμπτονται ψήφοι στα αριστε
ρά κόμματα.

Ο Δ. Τσοβόλας και το ΔΗΚ-
ΚΙ πέτυχαν πλήρως το στόχος 
τους, σε δύσκολες γ ι’ αυτούς 
προεκλογικές συνθήκες.

Η δύναμη της συντηρητικής 
παράταξης, με τη Ν.Δ. και την 
Πολιτική Ανοιξη περιορίστη
κε στο ποσοστό του 42% συνο
λικά έναντι του 44% στις ε
κλογές του 1993. Κι αυτό ση
μειώνεται, ενώ μειώθηκε η δύ
ναμη του ΠΑΣΟΚ από σχεδόν 
47% στο 42,5%. Η εξήγηση, 
πάντως, προκύπτει από την ε
κτίμηση του τρόπου με τον ο
ποίο είχαμε τη μετακίνηση 
των ψήφων.

Το μέγιστο ποσοστό από τη 
μείωση του ΠΑΣΟΚ πήγε στο 
ΔΗΚΚΙ κι ακολούθησαν ο Συ
νασπισμός και το ΚΚΕ. Από 
τη Ν.Δ. έφυγαν ψήφοι προς το 
ΠΑΣΟΚ, ενώ από την Πολιτι
κή Ανοιξη, κατά κύριο λόγο, 
επανέκαμψαν στη Ν.Δ.

Δεν θα πρέπει να αποκλείο
νται και μικρές μετακινήσεις 
ψηφοφόρων από τη Ν.Δ. και 
την Πολιτική Ανοιξη προς το 
Συνασπισμό.

Τα βΑ έματα  
στη  Ν.Δ.

Π αρά το γεγονός, ότι τα  δύο 
μεγάλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ 
και η Ν.Δ., συγκέντρωσαν συ
νολικά γύρω στο 80% των ψή
φων, που υπολείπεται και;ά 
5,5% από το άθροισμά τους το 
1993, φάνηκε ότι ο δικομματι- 
σμός αντιστάθηκε καθαρά 
στις πιέσεις και διατήρησε την 
ισχύ του.

Τα βλέματα στρέφονται βέ
βαια προς τη Ν.Δ. στην μετά- 
Εβερτ εποχή. Στην οδό Ρηγίλ- 
λης «θα μαζέψουν πρώτα τα 
κομματικά» τους, κατά την έκ
φραση στελεχών και μετά θα 
δούμε τι γίνεται. Η  πράξη της 
παραίτησης του Μ. Εβερτ χαι- 
ρετίσθηκε ως γενναία, αλλά 
το ενδιαφέρον βρίσκεται τώ
ρα στις διεργασίες ποιος θα 
είναι ο νέος αρχηγός και πώς 
θα εκφρασθεί τώρα η σύ
γκρουση Εβερτ - Μητσοτάκη.

Διεργασίες δεν μπορούν να 
αποκλεισθούν και στην Πολι
τική Ανοιξη. Ε ίναι όμως μι
κρότερης έκτασης αφού το 
κόμμα (ραίνεται πως κατόρθω
σε να  ξεπεράσει το κατώφλι 
του 3%, παρ’ όλο που το θρί
λερ συνεχιζόταν ως αργά τη 
νύχτα.
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Επιτέλους!!!
Ψυχολόγος με πανεπιστημιακό πτυχίο

PplYTROPQtevTTTTTnrî

• Πρόγραμμα σχεδιασμένο 

από ένα κορυφαίο κρατικό 

Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο ·  Βρετανικό  

πανεπ ιστημιακό πτυχίο με  

διεθνή αναγνώριση ·  Αριστο 

επίπεδο σπουδών ·  Εξασφάλι

ση επιστημονικής και επαγγελ

ματικής κατάρτισης ·  Ευρύ 

φάσμα επιλογών εξειδίκευσης

• Εργαστήρια για πρακτική άσκηση 

με ειδικά προγράμματα Γ(/Υ και 

εργαλεία ψυχομέτρησης.

Το ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΤΗΡΙΟ είναι κόμβος ΙηΤβτ- 
ηε! με πρόσβαση στις ηλεκτρο
νικές βιβλιοθήκες των βρετανι
κών Πανεπιστημίων.

Δεριγνύ 17, Αθήνα 
Τηλ.: 8819910, 8819363

Bachelor’s Degree in

χωρίς να λείψετε ούτε μια μέρα από την Ελλάδα
Το πρόγραμμα διαρκεί 8  εξάμηνα Η  διδασκαλία κατά τα 2  πρώτα έτη γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο  

Έτος Ίδρυσης 1977 

in collaboration with
UNIVERSITY of 

NORTHUMBRIA 
at NEWCASTLE
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Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Τ Ε  Τ Ι Σ  Ν Ε Ε Σ  Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  Μ Α Σ
Η CARIERRA σε συνεργασία με 3 Κολλέγια - μέλη του CAVENDISH COLLEGE του Λονδίνου προσφέρει στην Ελλάδα, 
στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα τα παρακάτω προγράμματα:

LONDON COLLEGE OF MANAGEMENT
> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BUSINESS ADMINISTRATION)
> ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (SECRETARIAL STUDIES)
> ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (TRAVEL & TOURISM MANAGEMENT
> ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (BUSINESS COMPUTING COURSES)

LONDON COLLEGE OF ARTS
•  ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ (GRAPHIC DESIGN)
•  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ (INTERIOR DESIGN)

WORLDWIDE AIR FARES TRAINING
•  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (AIRLINE FARES & TICKETING)

Μέσω των παραπάνω προγραμμάτων μπορείτε να αποκτήσετε: DIPLOMA (Διάρκεια σπουδών 1 ε'τος) Τ) CERTIFICATE (Διάρκεια σπουδών 1 εξάμηνο)

ΑΘΗΝΑ: Εμ. Μπενάκη 32, Τηλ.: 3834768 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Φίλωνος 39, Τηλ.: 4226212 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Θησέως 104, Τηλ.: 9570681 Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 25ης Μαρτίου 19, Τηλ.: 
9318588 ΓΛΥΦΑΔΑ: Αχιλλέως 31-33 & Λ.Βουλιαγμένης, Τηλ.: 9629282 ΠΑΤΡΑ: Γούναρη 57, Τηλ.: (061) 622633 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνοτία 53Α, Τηλ.: (031) 287742

CΓ \ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ CARIERRA

C A R IE R R A
Ο F Z ·  Institut Scheidegger

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ
Διπλή νίκη

ΔΕΝ ΝΙΚΗΣΕ μόνο το ΠΑΣΟΚ στις χθεσινές εκλο
γές. Βγήκε ενισχυμένη συνολικά η Κεντροαριστε
ρά. Και δείχνει αυτό την τάση του εκλογικού σώ
ματος και την επιθυμία του για την εφαρμογή μιας 
κεντροαριστερής, δηλαδή προοδευτικής πολιτικής 
με κοινωνική ευαισθησία.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ το μήνυμα προς τον νικητή των εκλογών 
Κώστα Σημίτη και την αυριανή κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ. Είναι το κεντροαριστερό μήνυμα με συ
γκεκριμένο περιεχόμενο.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ η εκλογική δύναμη της συντηρητικής πα
ράταξης υπέστη νέα μείωση. Ο λαϊκισμός, η παρο- 
χολογία και οι πατρηδοκαπηλικές κορόνες του 
Μιλτιάδη Εβερτ δεν πέρασαν στο εκλογικό σώμα.

ΠΗΡΕ το μήνυμα ο πρόεδρος της Ν.Δ. Και είναι προς 
τιμήν του ότι απάντησε χωρίς δισταγμό με παραί
τηση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της ήττας του 
κόμματός του.

ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ το ΠΑΣΟΚ και μετά τον Ανδρέα Πα- 
πανδρέου πρώτη πολιτική δύναμη, ένα κόμμα 
εδραιωμένο και με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοι
νωνία. Και αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί 
πρόσθετες υποχρεώσεις στο κόμμα της πλειοψη- 
φίας, το οποίο καλείται ν ’ αντιμετωπίσει με σοβα
ρότητα και υπευθυνότητα τα προβλήματα του τό
που.

ΑΕΝ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ από τα μπαλκόνια ο Κώστας 
Σημίτης πρόχειρες και εύκολες λύσεις. Εδωσε, 
ωστόσο, το διάγραμμα της πολιτικής που θα ακο
λουθήσει και είναι συνέχεια της πολιτικής του.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ είναι δεδομένα και περιμένουν. 
Και θα τα επισημαίνουν και οι άλλες προοδευτικές 
δυνάμεις, που ενισχύθηκαν και θα έχουν σημαντική 
παρουσία στη Βουλή.

ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΑΝ τα λεγάμενα μικρά κόμματα της 
Κεντροαριστεράς, και η παραδοσιακή Αριστερά, 
αλλά ο δικομματισμός παραμένει ισχυρός. Και αξί
ζει να διερευνηθεί αν η ισχύς του δικομματισμού 
είναι αποτέλεσμα του γνωστού διλήμματος που λει
τουργεί στο εκλογικό σώμα.

Μ’ ΑΥΤΑ τα δεδομένα και με σεβασμό στα μηνύματα 
της κάλπης, αυτή η εφημερίδα θα παρακολουθεί 
βήμα προς βήμα την πορεία  της κυβέρνησης, που 
αναλαμβάνει να οδηγήσει τη χώρα στον 21ο αιώνα.

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ η εξουσία θα βρίσκεται στο μικροσκό
πιο του αυστηρού ελέγχου και της κριτικής, χωρίς 
περίοδο χάριτος.

ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ ο Κώστας Σημίτης σε πρόωρες εκλο
γές για  να έχει λυμένα τα χέρια  στην εφαρμογή 
ενός προγράμματος τετραετίας. Το εκλογικό σώμα 
του έδωσε την εντολή που ζήτησε. Γι’ αυτό και δι
καιούται καθημερινά να τον κρίνει με αυστηρότη
τα.

ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΙΑ ευαισθησία και υπευθυνότητα θα τον 
κρίνουμε και θα τον ελέγχουμε από αυτή την εφη
μερίδα.

V. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ιβ ιο κ τη σ ία : X. Κ. τεγο π ο υ λ ο ς  α .ε .
Π ρόεδρος Δ.Σ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε κδό της: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ
Δ ιευ θ υ ν τή ς : ΣΕΡΑΦΕΙΜ δ . φ υ ν τ α ν ιδ η ς
Δ ιευ θ . Σ ύ ντα ξη ς : ΣΤΑΥΡΟΣ Φ. α π ε ρ γη ς
Σ ύ μβουλο ς  έκδ ο σ η ς : ΒΙΚΤΩΡ ΝΕΤΑΣ
Α ρ χ ισ υ ν τά κ τη ς : Β. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α ρ χ ισ υ ν τά κ τε ς  τμ η μ ά τω ν : Π. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ 
Φ ω το σ ύ νθ εσ η -μ ο ντά ξ : Γ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.
ΜΙΝΩΟΣ 10-16, 117 41 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 9296001, ΤΕΛΕΞ 216879-218756, ΤΕΛΕΦΑΞ 9028311-12-15 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Τ σ ιμ ισ κή  & Κ ούσ κουρα 7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. κέντρο : 234244 (4 ΥΡαμ.Ι, FAX 234534  -  Τηλέτυπα 412410  και 418353 
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, π αναπαραγωγή, ολ ική , μερ ική  ή 
περιληπτική ή κατά παράφραση ή δ ιασκευή απόδοση το υ  π ερ ιεχομένου της 
εφ ημερ ίδα ς με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκ τρ ον ικό , φω τοτυπ ικό, 
ηχογράφησης ή άλλο , χωρίς προηγούμενη γραπτή άδ εια  το υ  εκδότη . Νόμος 
2121/1993 και κανόνες του  Δ ιεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα·.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

τ ο  π ρ ώ τ ο  β ή μ α

προφ ήτης

Στο λυκόφως του αρχηγικού κομματικού συστήματος, ιδού που εγεν- 
νήθη ημίν αρχηγός: Ο αντιδημαγωγός (με αντιαρχηγικό, άρα, προφίλ) 
τεχνοκράτης-διανοητής Κώστας Σημίτης κορύφωσε, σε ελάχιστους 
μήνες, την αλματώδη ανέλιξή του στην ιεραρχία της εξουσίας με μία 
σημαντική εκλογική νίκη. Είναι πλέον πρωθυπουργός και με την εκ
φρασμένη λαϊκή θέληση.

Διαθέτει όλα τα προσόντα για να μη διαψεύσει τις λαϊκές προσδο
κίες. Κι έχει το ηθικό έρμα, για να μη ζαλιστεί στην κορυφή της ιε
ραρχίας.

Θα χρειαστεί, ίσως, την επόμενη κιόλας των εκλογών να απαγκι
στρωθεί από τη -θεμιτή, ώς ένα 
βαθμό- πολυσυλλεκτική ψηφο
θηρική τακτική του προεκλογι
κού αγώνα, όπου δεν έλειψαν οι 
αβαρίες, η μικροψυχία και ο συμ
βιβασμός με πολιτικάντικες μεθό
δους.

Θα χρειαστεί να ξεναθυμηθεί 
τον Κ. Σημίτη με τη συγκροτημέ
νη σκέψη και τα μετρημένα λόγια, 
με τη σεμνότητα και τους ανοι
κτούς ορίζοντες, με το λάβαρο 
του «νέου ήθους και ύφους» της 
εξουσίας, με την προσήλωση σε 
αρχές.

Και, πάνω απ’ όλα, θα χρεια
στεί να πιστέψει και να αποδει- 
κνύει καθημερινά ότι δεν ηγείται 
ενός κόμματος, που έχει εθιστεί 
να νέμεται την εξουσία - και, συ
χνά, κατά το χειρότερο τρόπο: Εί
ναι ο πρωθυπουργός της χώρας 
σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίο
δο, διαχειρίζεται τη μοίρα του τό
που κι ευαγγελίζεται τη «νέα επο
χή» για όλους τους Ελληνες.

«Να δημιουργήσουμε ένα με
γάλο ρεύμα του πολιτισμού στην 
πολιτική» κάλεσε τους πολίτες ο 
Κ. Σημίτης στον Πεδίον του Αρε- 
ως.

Επειδή η καλή μέρα φαίνεται 
από την αυγή, θα δείξει αν και 
πώς το εννοεί στο πρώτο κιόλας 
βήμα του ως λαοπρόβλητος πρω
θυπουργός: με την κυβέρνηση, 
που θα σχηματίσει.

Γ.Β.

«Ποιος θα κερδίσει τ ις  εκλογές;» ρωτάει ο 
Α ν τό ν ιο  Φ εράρι, ανταποκριτής της 
«Κοριέρε ντέλα Σέρα» στην Αθήνα, τον 
Β α σ ίλ η  Β α σ ιλ ικό . Κι εκείνος απαντά χωρίς 
ενδοιασμό: «Ο Σημίτης. Το λέει η 
ωριμότητα του λαού. Τέσσερις μονάδες 
μπροστά, εγγυημένα». «Θέλετε να γράψω 
τέσσερις; Εκτίθεστε...», αντιτείνει ο 
Φεράρι, και ο Βασιλικός: «Αναλαμβάνω 
την ευθύνη. Γ ράψε τέσσερις. Γ νωρίζω 
καλά τον τόπο μου». Και να που ο γνωστός 
συγγραφέας επ ιβεβαιώθηκε σε μεγάλο 
βαθμό.
Ο Βασιλικός, όμως, λέει πολλά στη 
συνέντευξη. Λέει ότι οι Ελληνες θέλουμε 
να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι, αλλά 
και ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους 
δεσμούς μας με άλλους ορθόδοξους 
λαούς, αναφέροντας ρητώς τους Ρώσους, 
τους Σέρβους και τους Αρμένιους. 
Χαρακτηρίζει τη Δεξιά στην Ελλάδα 
«αντιδραστική» και, για την αντιμετώπιση 
της Τουρκίας, τον ίζει ότι θα πρέπει να 
αντιμετω πιστεί με «ψυχρότητα και 
ρεαλισμό».

Ε.ΒΑΤ.

Ν Ν  22 Σεπτεμβρίου χθες, 22 χρόνια από  την 
^  ίδρυση του ΠΑΣΟ Κ 2+2 ίσον τέσσερα. Τι 

9  τέσσερα; Τέσσερα μ ικρά  κόμματα στη 
Βουλή, ομάδα των «τεσσάρων» κ.λπ. Συμβολισμοί 
της χθεσινής μέρας.

Γ.ΚΑΡ.

Ενας άηηος 
Εβερτ - 
ποϋύ αργά...
Αν ο Μιλτιάδης Εβερτ έδειχνε, 
κατά την προεκλογική του 
εκστρατεία, το πρόσωπο που 
έδειξε χθες το βράδυ, μετά την 
πιστοποίηση του εκλογικού 
αποτελέσματος, ασφαλώς η τύχη 
του στις κάλπες θα ήταν 
καλύτερη.
Χθες, στις 10 το βράδυ, ο κ.
Εβερτ ήταν ένας σύγχρονος 
πολιτικός. Ανέλαβε πλήρως τις 
ευθύνες της ήττας, σννεχάρη τον 
Κ. Σημίτη και τα άλλα κόμματα 
και -κυρίως- δήλωσε ότι 
παραιτείται της αρχηγίας και 
σνγκαλεί σήμερα κιόλας τα 
όργανα της Ν.Δ. για τα 
περαιτέρω.
Δυστυχώς για τον ίδιο και τη ΝΑ. 
στην προεκλογική του εκστρατεία 
ήταν το ακριβώς αντίθετο. 
Εριστικός, παροχολόγος, 
επικίνδυνα εθνικιστής και 
απίστευτα λαϊκιστής. Και το 
πλήρωσε ακριβά και ο ίδιος και το 
κόμμα του.
Ας του ευχηθούμε, τώρα, να 
επιβιώσει πολιτικά γιατί είναι 
ακόμα πολύ νέος.

Σ.Φ.

Για τον Νίκο
Παρών στο «Πάρκο Ελευθερίας» 

και ο Γιώργος Παπανδρέου. «Εγώ - 
είπε- δεν έχω εκλογικό μηχανισμό 
στην Α ' Αθήνας (πριν εκλεγόταν 
στην Αχαΐα), αλλά διαπίστωσα ότι το 
κλίμα είναι θερμό. Οπου εμφανιζό
μουν, ο κόσμος με υποδεχόταν με συ
γκίνηση, λόγω του πατέρα μου...».

Οχι, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέ- 
ου δεν είπε κουβέντα για τη γνωστή 
συνέντευξη του αδελφού του Νίκου, 
όπου χαρακτήριζε τη Δήμητρα Λιάνη 
«αρπακτικό της εξουσίας», «τεθλιμ
μένη χήρα» κ.ά. Αντίθετα, ο Κώστας 
Λαλιώτης αναφέρθηκε σ’ αυτήν και 
είπε ότι «δεν υπήρχε λόγος να τα πει 
τώρα αυτά ο Νίκος, ο Ανδρέας είχε 
κάνει τις επιλογές του, τις δέχτηκαν, 
ό,τι άλλο λέγεται, πλήττει κυρίως το 
μύθο του Ανδρέα».

ΧΡ.ΚΟΡ.



προβΑέψεις Σαββάτου
Οι προβλέψεις έδιναν κι έπαιρναν προχθές το βράδυ, στο κάλεσμα 
τον Κ. Σημίτη στους δημοσιογράφους, στο Πάρκο της Ελευθερίας. 
kO  Ακης Τσοχατζόπονλος είπε: «Την πρώτη εβδομάδα ήμουν 
ανήσυχος, αλλά μετά ευτυχώς άλλαξε το κλίμα». Σε άλλο 
«πηγαδάκι» έδωσε και ποσοστά 41% (ΠΑΣΟΚ) και 38% (Ν.Δ.) 
και τόνισε ότι στη Θεσσαλονίκη, που είναι η εκλογική του 
περιφέρεια, «το ΠΑΣΟΚ θα είναι το πρώτο κόμμα». 
kO  Κώστας Λαλιώτης δεν έδωσε ποσοστά, μίλησε όμως για 
πρόσωπα, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. «Ναι, και ο Χντήρης 
θα βγει και ο Κατσανέβας και μάλιστα ο τελευταίος σε πολύ κοιλή 
θέση. Πιστεύω ότι θα εκλεγούν όλοι όσοι ακούμπησαν είτε από τα 
δεξιά είτε από τ ' αριστερά στον πρόεδρο (εννοούσε τον Ανδρέα 
Παπανδρέον)».
kO  σύμβουλος τον πρωθυπουργού Γιώργος Πανταγιάς μιλούσε για 
το «μαγικό αριθμό 4». «Το τέσσερα λένε ότι είναι ο αριθμός της 
τελειότητας. Εμάς γενικά μάς έχει ευνοήσει. Η "κίνηση των 
τεσσάρων” κ.λπ. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι τέσσερις μονάδες πάνω από  
τη Ν.Δ.».
Επειδή σήμερα ξέρετε τα αποτελέσματα της εκλογικής 
αναμέτρησης, μπορείτε να δείτε και μόνοι σας ποιος έπεσε μέσα 
και ποιος έξω.

ΧΡ. ΚΟΡ.

Επεσαν «διάνα»
Πολλοί από το ΠΑΣΟΚ πρόβλεψαν τη νίκη του, αλλά δύο έλεγαν 
αριθμούς και διαφορά των δύο μεγαλύτερων κομμάτων: 
k  Ο Κ. Σκανδαλίδης ήταν βέβαιος ότι η διαφορά τον ΠΑΣΟΚ από 
τη Ν.Δ. «θα είναι τρεις ώς τέσσερις μονάδες», όπως μας έλεγε την 
Παρασκευή το βράδυ, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο 
Πεδίον τον Αρεως. Επεσε, δηλαδή, «διάνα». 
k O  Θ. Τσονκάτος περίμενε αυτό το ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ 
«έβλεπε» όμως χαμηλότερο το ποσοστό της Ν.Δ., δηλαδή 
μεγαλύτερη διαφορά των δύο κομμάτων.
Την ώρα που όλες οι δημοσκοπήσεις έβλεπαν «ντέρμπι» και 
«θρίλερ» (απέτνχαν, δηλαδή, παταγωδώς), ήθελε, πράγματι, κύτσια 
να κάνεις τέτοιες προβλέψεις.
Να τους ξέρουμε για τα στοιχήματα...

Γ. ΚΑΡ.

Περιμένοντας
Με χειροκροτήματα και συνθήμα

τα «Σεισμός - σεισμός - Συνασπι
σμός» υποδε'χτηκαν τα στελέχη του 
κόμματος τον Νίκο Κωνσταντόπου- 
λο, όταν κατέβηκε λίγο πριν από τις 
11 μ.μ. στον 3ο όροφο των γραφείων 
της Κουμουνδούρου για να κάνει τις 
καθιερωμένες δηλώσεις.

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος χαμο
γελούσε από καρδιάς και δεν έκρυβε 
τον ενθουσιασμό του. «Περιμένετε λί
γο κύριε πρόεδρε», του είπαν οι τε
χνικοί των καναλιών.

«Εχουμε δείξει ότι μπορούμε να 
περιμένουμε», απάντησε ο πρόεδρος 
του ΣΥΝ.

Και τα αποτελέσματα το απέδειξαν.
Χ.ΤΖ.

Απώϋεια φωνής
Μπορεί ο Ακης Τσοχατζόπονλος

την Παρασκευή να μην ήταν παρών 
στη μεγάλη και τελευταία προεκλογι
κή συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Πε
δίον του Αρεως -ήταν στη Θεσσαλο
νίκη- ήρθε, όμως, στο... πάρτι του Κώ
στα Σημίτη, το Σάββατο.

Ο ίδιος είχε σχεδόν χάσει τη φωνή 
του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Επει
δή το ίδιο έπαθε και ο Κ. Σημίτης με 
τις πολλές ομιλίες που έκανε προε
κλογικά, το πρώτο που τον ρώτησε ο 
Ακης όταν συναντήθηκαν ήταν «πώς 
πάει η φωνή;». Ο Σημίτης απάντησε 
«καλύτερα...» και λίγη ώρα μετά οι 
δύο άνδρες τα είπαν και κατ’ ιδίαν. 
Εδειχναν ευδιάθετοι και βέβαιοι για 
τη νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Ισως γ ι’ αυτό ο ιδιαιτέρως εγκρα
τής Κώστας Σημίτης να το έριξε έξω, 
πίνοντας αντί για τη συνήθη πορτοκα
λάδα του, τζιν με τόνικ;

ΧΡ.ΚΟΡ.

καΑό μάθημα
Το πιο ευχάριστο από τα πολλά 

χθεσινά ευχάριστα: Ηττήθηκε η πα
τριδοκαπηλία, ο υπερπατριωτισμός, η 
«ιμιοποίηση» του εκλογικού αγώνα 
που επιχείρησαν η Ν.Δ. και ο Εβερτ. 
Αν προστεθεί και η πανωλεθρία που 
έπαθε η Πολιτική Ανοιξη, έχουμε ένα 
καλό μάθημα προς όσους εκμεταλ
λεύονται τις ευαισθησίες του ελληνι

κού λαού. Ενα μάθημα προς τους υ- 
περπατριώτες του γλυκού νερού...

Γ.ΚΑΡ.

και οι νεκροί;
Δεν είναι ακριβής ο αριθμός των 

εγγεγραμμένων στους εκλογικούς κα
ταλόγους. Ο υπογράφων το «παρα
σκήνιο» διαπίστωσε στο εκλογικό 
τμήμα, όπου ψηφίζει, ότι στον εκλογι
κό κατάλογο είναι ακόμη γραμμένο 
το όνομα του πατέρα του, ο οποίος έ
χει πεθάνει πριν από ένα χρόνο και 
εννέα μήνες.

Είναι η μοναδική περίπτωση; Μάλ
λον όχι. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος 
του είπε πως στον κατάλογο υπάρχει 
και το όνομα ψηφοφόρου με χρόνο 
γεννήσεως περί το 1890! Πότε θα γ ί
νει... εξομάλυνση των εκλογικών κα
ταλόγων;

Ν ι.Κ .
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΒΟΤΣΗ

Τέλος καλό, όλα καλά. Στο κατώφλι του 21ου αι
ώνα, οι χθεσινές κάλπες ανέδειξαν πρωθυπουρ
γό της χώρας τον τεχνοκράτη-διανοητή Κώστα 

Σημίτη, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των και
ρών μας με τα σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα.

Στα θετικά στοιχεία από την έκβαση της εκλογικής 
αναμέτρησης προσμετρώνται:
•  Η ανανέωση του Κοινοβουλίου με την εκπροσώπη
ση σ’ αυτό (όπως εκτιμάται ώς τη στιγμή που γράφο
νται αυτές οι γραμμές) των «μικρών» κομμάτων - και 
τη διαγραφόμενη προοπτική για ανασύνθεση συνολι
κά του πολιτικού σκηνικού.

•  Η ήττα της δημαγωγικής ανευθυνότητας, 
της ηγετικής ανεπάρκειας και του λαϊκισμού 
- όπως προσωποποιούνται στον υπό προθε
σμία πλέον ηγέτη της Ν.Δ. Μιλτ. Εβερτ. Και, 
βεβαίως
•Τ ο  γεγονός ότι από τις πρώτες «εκλογές 
του καναπέ» και «του ζάπινγκ», με την κυ
ριαρχία των MME και πρώτιστος των ηλε
κτρονικών, στην προεκλογική διαδικασία, 
δεν αναδεικνύεται πρωθυπουργός «χαρι
σματικός», κατά τα τηλεοπτικά πρότυπα.

Επαναλαμβάνεται, δηλαδή, και στις δικές 
μας εκλογές ό,τι συνέβη στην Ιταλία, όπου ο

Πώς νίκηοε Μλι
9 «κυρίαρχος λαός»<<Η 
από ιόν... καναπέ

Β Καλά, ίσως, αυτά τα «έξιτ 
πολ», αλλά έτσι καθώς 
βιάζονται, κοντεύουν να 
ψηφίζουν στη θέση μας. 
Και επιπλέον, κακοποιούν 

την ορθογραφία: διότι βγάζοντας 
χθες κάρτες, δεν γνώριζαν ότι η 
λέξη «προκήρυξη» δεν γράφεται 
«προκύρηξη», όπως ανελλήνιστα 
επέμεναν.
Μήπως κι αυτοί μεταξύ άλλων 
«εβερτίζουν»;

Δ .Κ .

«αντιτηλεοπτικός» ηγέτης της Κεντροαριστεράς Μά
ριο Πρόντι κατατρόπωσε τον κατ’ εξοχήν άνθρωπο 
της Τ ν  Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Γεγονός παρήγορο, που, δυστυχώς, δεν αρκεί για 
να διαλύσει τις ανησυχίες από την «τηλεοπτικοποίη- 
ση» των εκλογικών αναμετρήσεων και τον καθοριστι
κό ρόλο της «μιντιοκρατίας» στις πολιτικές εξελίξεις.

Είμαστε πλέον ωριμότεροι, αφού το ζήσαμε κι 
αυτό: Ο «κυρίαρχος λαός», πηγή, υποτίθεται, 
μοναδική και ζωοποιός για κάθε εξουσία στη 

δημοκρατία μας, μίλησε πάλι, απεφάσισε πάλι, ψήφι
σε πάλι, νίκησε πάλι. Αλλά με άλλο τρόπο αυτή τη φο
ρά: όχι με μαζικές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια· 
όχι με πλαστικές σημαίες, με ντουντούκες και μυριό
στομα συνθήματα· όχι με χουλιγκανισμούς και οχλο
κρατικές εκρήξεις φανατισμού· όχι με λαοθάλασσες 
ελπιδοφόρες ή απειλητικές· και όχι με εκδηλώσεις 
μαζικής παράκρουσης ή με πανηγυριώτικο νταβα- 
ντούρι.

Εκπολιτιστήκαμε κι εκσυγχρονιστήκαμε πια· Ο 
προεκλογικός «αγώνας» μεταφέρθηκε από το μπαλ
κόνι στο σαλόνι και από τις πλατείες στον καναπέ. Ο 
«κυρίαρχος λαός» αποκαλύφθηκε αυτό που είναι στις 
μέρες μας: Ενα σύνολο εξατομικευμένων «πολιτών», 
απρόθυμων για συλλογική λειτουργία, που δεν αλλά
ζουν τις συνήθειες της καθημερινότητας ούτε και στην 
εκλογική διαδικασία.

Παραμένουν παθητικοί θεατές όσων διαδραματί
ζονται στην πολιτική σκηνή, η οποία μεταφέρεται για 
την περίσταση στο στούντιο της τηλοψίας. Χειροπια
στά κι αυταπόδεικτα τα αγαθά της τεχνολογικής προ
όδου: Νωχελικά αραγμένος στον καναπέ του, ο πολί
της -τηλεθεατής- ψηφορόρος, με το ουζάκι ή το ουι- 
σκάκι στο χέρι, δέχεται τους επίδοξους σωτήρες του 
μέσα στο σπίτι του, φάτσα με φάτσα· τους κάνει χάζι 
στην, κατά σκηνοθετική επιταγή, ομοιομορφία τους 
(μπλε κουστουμάκι, γαλάζιο πουκάμισο και κόκκινη 
γραβάτα οι κύριοι, ταγεράκια με ανάλογα χρώματα οι 
κυρίες, όλοι τους χαμογελαστοί και προσηνείς)· πε
ριεργάζεται τα μακιγιαρισμένα πρόσωπα, κακεντρε
χούς, για ν ’ ανακαλύψει κουσούρια κι ελαττώματα (ρα
τσιστικά αμείλικτη με τους κακοφτιαγμένους η τηλεό
ραση, σαν τη βυζαντινή εικονογραφία - έχετε δει άγιο 
κακομούτσουνο;)· και αφήνεται, χαλαρωμένος από 
τους «ήπιους τόνους» ενός «πολιτισμένου διαλόγου», 
που επιβάλλει η συναίνεση, να «ενημερωθεί», να 
«προβληματιστεί», ώστε να επιλέξει, να κρίνει και να 
αποφασίσει πού θα ρίξει την ψήφο του και ποιον θα 
«σταυρώσει» ως ώριμος και συνειδητός πολίτης...

Στην ομιλία του στους διανοούμενους και καλλιτέ
χνες ο Κώστας Σημίτης, επικαλούμενος τον Ουμπέρτο 
Εκο, παρομοίασε την τηλεόραση με την πυρηνική ε
νέργεια.

«Εχει -είπε- τη μαζική ικανότητα να μεταμορφώνει 
το σύνθετο σε απλό, το σχετικό σε απόλυτο, την υπό
θεση σε δόγμα (...). Η τηλεόραση είναι σε θέση να ε
πηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις, να υποτάσσει την πο
λιτική στους κανόνες του θεάματος, να υπεραπλου
στεύει τα προβλήματα, να καθορίζει τα θέματα και 
τους πρωταγωνιστές (...). Μπορεί να καλλιεργεί τη 
ςμυγή, την παθητικότητα, την ετερονομία. Μπορεί να 
διαστρεβλώνει αισθητικά την ευαισθησία, να ενθαρ
ρύνει τη μετριότητα, να ανάγει το “κιτς” σε αξία...».

Αυτό που δεν είπε ο Κ. Σημίτης είναι ότι με την κυ
ριαρχία της στην εκλογική διαδικασία η τηλεόραση:
•  Επιδεινώνει την αντιδημοκρατική (και λόγω εκλογι
κού συστήματος) διεξαγωγή του εκλογικού αγώνα, α
φού λειτουργεί επιλεκτικά: προβάλλει τους λίγους και 
πολιτικά ισχυρούς και αγνοεί το μέγιστο ποσοστό ό
σων (κομμάτων και υποψηφίων) διεκδικούν εκπρο
σώπηση ή συμμετοχή στο Κοινοβούλιο. Και
•  Προβάλλει προνομιακά (και με το αζημίωτο) όσους 
διαθέτουν τα οικονομικά μέσα να εξαγοράσουν την 
προβολή τους ή έχουν σχέσεις συναλλαγής («διαπλε- 
κόμενα συμφέροντα») με τους καναλάρχες, επηρεά
ζοντας, έτσι, καθοριστικά τη σύνθεση του Κοινοβου
λίου.

Από μία άποψη καλύτερα -για να επικαλεσθώ κι ε
γώ τη δηκτική ειρωνεία του Ου
μπέρτο Εκο («Σημειολογία της κα
θημερινής ζωής»):

Ξαναβγαίνουν στο Κοινοβούλιο 
οι πατενταρισμένοι κομπιναδόροι, 
κατά τεκμήριο χορτάτοι και δεν ε
ξωθούμε με την ψήφο μας εκεί
νους που θεωρούμε έντιμους να γί
νουν απατεώνες...

πολιτική έχει τελειώσει, 
στο κουφάρι της ασελ- 
γεί η θεαματικότητα...» 

διαπιστώνει, με πικρία και οργή, ο 
Χρήστος Γιανναράς («Καθημερι
νή» 8-9-96).

Στο ίδιο μήκος κύματος έρχεται 
από την Εσπερία η φωνή του Ρεζί 
Ντε μπρε':

«Σήμερα η εικόνα (...) καθορί- 
ζει τους δείκτες δημοτικότητας, τη 
σύνθεση των κυβερνήσεων, τις ιε
ραρχίες μέσα στο κράτος, το χρο
νοδιάγραμμα και το περιεχόμενο 

του δημόσιου λόγου (...). Η στρατηγική της εξουσίας 
από αποδεικτική γίνεται επιδεικτική...».

Επισημάνσεις ορθές και ανησυχητικές, μόνο που η 
τηλεόραση επιδείνωσε, αλλά δεν προκάλεσε - ως γε
νεσιουργός αιτία - την α-πολιτικοποίηση των πολιτών 
σε μαζική κλίμακα.

Αποχαιρετώντας τον εικοστό αιώνα (τον «πιο βίαιο 
στην ανθρώπινη ιστορία», που «έθρεψε τις μεγαλύτε
ρες από ποτέ ελπίδες στην ανθρωπότητα και κατέ
στρεψε όλες τις αυταπάτες και τα ιδανικά»), η καίρια 
διαπίστωση είναι μία:

Αν στις αρχές και το μεγαλύτερο διάστημά του είναι 
οι πολλοί, οι «μάζες», ο «λαός», που διαμορφώνουν 
καθοριστικά τις πολιτικές εξελίξεις, τώρα, που φεύ
γει, κυρίαρχο φαινόμενο σε παγκόσμια κλίμακα είναι 
ότι οι πολλοί αποσύρονται από το προσκήνιο της Ιστο
ρίας, αποξενώνονται από τα κέντρα αποφάσεων, δεν 
συμμετέχουν στα κοινά, δεν έχουν κίνητρα για συλλο
γική διεκδίκηση και λειτουργία, δεν ασχολούνται με 
την πολιτική -την εγκαταλείπουν στα χέρια των επαγ- 
γελματιών της πολιτικής, πρώτιστο μέλημα των οποί
ων είναι να συντηρούν και αναπαράγουν το είδος 
τους.

Χρειάστηκε γι’ αυτό να προδοθούν ιδανικά και ε
παναστάσεις, να μακελευθούν πληθυσμοί σε δύο πο
λυαίμακτους πολέμους, να χρεοκοπήσουν ιδεολογίες, 
να γκρεμίσουν κόσμοι, να αποσαθρωθούν τα μαζικά, 
ταξικά, κόμματακαι να αποδυναμωθεί η κρατική ε
ξουσία και κυριαρχία -με τα υπερεθνικά κέντρα απο
φάσεων και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς.

Σ ’ αυτές τις συνθήκες, που συνθέτουν την κατάντια 
του αντιπροσωπευτικού φιλελεύθερου συστήματος κι 
ενδεχομένως προδικάζουν το τέλος του, ήλθαν τα 
MME, με πρώτη την τηλεόραση, να επιβάλουν την ε- 
ξωθεσμική κυριαρχία τους στο πλέγμα εξουσίας:

Εφεξής όλο και περισσότερο οι επαγγελματίες της 
πολιτικής, οι διαχειριστές της εξουσίας θα παράγο- 
νται «εν σειρά» στα καλούπια των ηλεκτρονικών, κυ
ρίως, MME -και, βεβαίως, κατά τα γούστα αυτών που 
τα ελέγχουν.’..

Στην ίδια ομιλία του προς τους διανοούμενους ο 
Κώστας Σημίτης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι 
τελικά, «όπως και η πυρηνική ενέργεια, έτσι και 

η τηλεόραση μπορεί να ελεγχθεί -στη βάση πολιτιστι
κών και ηθικών αποφάσεων».

Μακάρι.
Αν, μάλιστα, ως λαοπρόβλητος πλέον πρωθυπουρ

γός ανακαλύψει και το μαγικό ραβδί, που θα ξεκολ
λήσει τον αποχαυνωμένο τηλεθεατή από την εκμαυλι- 
σιική θαλπωρή του καναπέ και θα τον ξαναστήσει στα 
πόδια του ως συνειδητό και ενεργό πολίτη, θα επιτε- 
λέσει θαύματα.

Αλλά γίνονται θαύματα στην εποχή μας;



ΟΛΑ ΤΑ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ...

Από αλλού περιμέναμε τις 
εκπλήξεις σ’ αυτές τις εκλογές 
και από αλλού μας 
προέκυψαν. Η
πολυσυζητημένη ρευστότητα 
που κατέγραφαν όλες οι 
δημοσκοπήσεις, ακόμα και την 
τελευταία μέρα,
«διαψεύστηκε» εμπράκτως και 
πάρα πολύ γρήγορα από τις 
κάλπες. Οι κυμαινόμενοι, οι 
προβληματισμένοι, οι 
δυσαρεστημένοι, κάτω  και 
από την  α μ ε ίλ ικ τη  
λογική τω ν δ ιλημμάτω ν, 
επ έλεξαν εν  τ έ λ ε ι το  
«φυσικό» το υ ς  χώρο. 
Εκτίμηση που συμμερίζονταν 
οι περισσότεροι αναλυτές, 
αλλά και στην οποία οδηγούσε 
μια στοιχειώδης πολιτική 
ανάλυση, που έπαιρνε υπόψη 
τους σταθερότερους 
προσανατολισμούς του 
εκλογικού σώματος.

•  ·  ·  Επί της ουσίας τώρα, 
έχουμε μια ξεκάθαρη  
π ολιτική  επ ιλογή υπέρ  
του  ΠΑΣΟΚ κα ι τη ν  
τρ ίτη  κατά σειρά  ν ίκη  
του  Κ. Σημ ίτη  που μέσα σ' 
ένα εξάμηνο κατάφερε να 
εδραιώσει τη θέση του κατ' 
αρχήν στο κόμμα και τώρα στο 
εκλογικό σώμα. Εχουμε 
επίσης μια ξεκάθαρη πολιτική 
ήττα της Ν.Δ. και της 
στρατηγικής που ακολούθησε 
ο κ. Εβερτ. Το τρίτο και ίσως 
σημαντικότερο στοιχείο αυτής 
της εκλογής είναι ότι 
αποκτήσαμε τη ν  πιο 
πολύχρωμη, τη ν  πιο 
πολυφωνική, 
θεω ρητικά  
τουλάχιστον, Βουλή. 
Οπως και να το κάνουμε, είναι 
σημαντικό ότι 6 κόμματα θα 
εκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο. Και είναι 
πραγματικά αξιοσημείωτο ότι 
οι πολίτες άντεξαν στην 
εκβιαστική λογική που 
επέβαλλαν τα μεγάλα κόμματα 
και κυρίως το ΠΑΣΟΚ και 
έστειλαν το ΣΥΝ αλλά και το 
ΔΗΚΚΙ στη Βουλή.

•  ·  ·  Οι εκλογές αυτές 
συνοδεύτηκαν επίσης και από 
μια έκπληξη. Κ ι αυτή  
ήταν η στάση του  
αρχΠΥού τη ς  Ν.Δ. που 
μ ε  πραγματική  
ευθύτητα , χωρίς  
π ερ ικοκλάδες και 
μισόλογα, ανέλαβε  
μόνος του  τη ν  π ολ ιτ ική  
ευθύνη γ ια  τη ν  ή ττα  
του  κόμματός του . Είναι 
πραγματικά προς τιμήν του και 
έπρεπε να του το 
αναγνωρίσουν και οι αντίπαλοί 
του, χωρίς ειρωνείες, ότι ο κ. 
Εβερτ είχε το σθένος και το 
κουράγιο να πάρει μια 
δύσκολη απόφαση. Ισως 
μάλιστα, αν το πρόσωπο που 
έδειξε μετά την ήπα είχε την 
ευφυΐα να το δείξει και κατά 
την προεκλογική εκστρατεία, 
το αποτέλεσμα των εκλογών 
να ήταν διαφορετικό. Τώρα 
οι ε ξ ε λ ίξ ε ις  περνούν  
απ οκλεισ τικά  από τα  
χέρ ια  του  κ. Σημ ίτη . 
Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι 
θ' αποδειχθεί αντάξιος των 
προσδοκιών του λαού. Γιατί 
τώρα δεν θα έχει τίποτε να 
επικαλεστεί, αν δεν 
εκπληρώσει τις  υποσχέσεις 
του...

ΣΗΦΗΣ ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ

Σ το Ψ ευδοκράτος τ ω ν  Α θηνών

Ιδανικοί βουλευτές

Επιτέλους, 
έμαθα ποια 
είναι τα 
απαραίτητα 
προσόντα 
ενός πολιτευτή

Φίλε μου, μπράβο σου. Τα ξανα- 
κατάφερες και βγήκες πάλι 
βουλευτής με τα τσαρούχια. Η 

αλήθεια είναι πως είχα τρομερά κενά 
στην πολιτική μου ενημε'ρωση και ε'τσι 

μου διέφυγε το ση
μαντικά αυτό γεγο
νός πως πολιτεύτη
κες. Ρώτησα όμως 
και έμαθα. Ολοι λέ
νε πως τα έχεις κα
ταφέρει μια χαρά. 
Αρχοντικό στο χω
ριό μας, βίλα στην 
Πολιτεία, με γείτο
να τον Καραμανλή. 
Οσο και να σου φα
νεί παράξενο, τυ
χαία έπεσε το προε
κλογικό σου φυλλά

διο στα χέρια μου. Θα το πετούσα αν 
το μάτι μου δεν αιχμαλώτιζε το βασικό 
σου σύνθημα: «Ο επιτυχημένος απο
τυχία δεν φοβάται».

Και είπα να το μελετήσω προσεκτι
κά στο σπίτι. Η τωρινή σου φάτσα δεν 
μου έλεγε τίποτα. Πρόσωπο κατάλλη
λο για αφίσα οποιουδήποτε κόμματος. 
(Δεν έχω καταλάβει γιατί όλοι και 
όλες που διεκδικούσαν την ψήφο μας, 
έκαναν αφίσες με τη φωτογραφία 
τους, σε στιλ αστέρι αναψυκτηρίου).

Το όνομά σου ήταν το ίδιο μ’ αυτό 
του παλιού μου συμμαθητή. Και διά
βασα τα βιογραφικά σου. Ησουν εσύ.

Αλλά τίποτα δεν ήταν σωστό. Ούτε 
καν η ημερομηνία της γέννησης ούτε 
και το όνομα του χωριού μας. Ενώ 
ήσουν δυο χρόνια πιο μεγάλος -θα θυ
μάσαι, υποθέτω, πως είχες μείνει στην 
ίδια τάξη δυο φορές- έγινες τέσσερα 
χρόνια μικρότερος μου. Γκόμενα ήθε
λες να βγάλεις ή να βγεις βουλευτής; 
Τέλος πάντων. Αλλά γιατί δεν σου 
έκανε το όνομα του χωριού μας; Θα 
μου πεις πως δεν είναι εύηχο. Γκατζα- 
μπλάδες, δεν ακούγεται ευχάριστα. 
Αλλά γιατί δεν χρησιμοποιούσες το 
επίσημο όνομα που μας είχε δώσει η 
χούντα, άσχετα αν δεν έπιασε. Το 
Ωραιόλαμπρον δεν ακούγεται άσχη
μα. Εσύ ήθελες ντε και καλά να πεις 
πως γεννήθηκες στην πρωτεύουσα του 
νομού μας.

Γράφεις αριστούχος της Νομικής, 
ενώ τέλειωσες μια Πάντειο με χί
λια ζόρια. Εντάξει, πες, αυτό 

συγχωρείται. Αλλά τα μεταπτυχιακά 
στο Παρίσι; Αφού ποτέ σου δεν έμα
θες γαλλικά. Και το χειρότερο απ’ όλα 
είναι που πήρες φόρα και λες πως όμι
λε ίς και γράφεις απταίστως την Αγγλι
κήν και τη Γερμανικήν. Θα μου πεις, 
τσιγκουνιές θα κάνουμε; Και πες να 
σου τα συγχωρήσω όλα, θέλεις να 
φτιάξεις το ίματζ σου, όπως κάνουν 
και όλοι οι άλλοι. Αυτή όμως την έντο
νη αντιδικτατορική δράση; Δεν ήξερες 
πως κάποιοι θα θυμόμαστε πως ήθε
λες μονάχα να την κοπανήσεις από το

στρατό; Κάποια φιλαράκια βεβαίω
σαν πως σε κυνηγούσε η χούντα. Ψ έ
ματα βέβαια, αλλά αλλιώτικα δεν θα 
έπαιρνες άδεια παραμονής και εργα
σίας. Τώρα μπορείς να ισχυριστείς 
πως έχεις και βεβαίωση αντιστασια
κού, ενώ αυτοί που σε κάναν πολιτικό 
πρόσφυγα δεν έχουν κανένα χαρτί. 
Και ο νόμος είναι με το μέρος σου. 
Οποιος ισχυριστεί αυτή την αλήθεια 
μπορεί να βγει και συκοφάντης.

Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό. Αλλά 
οι εθνικοί σου αγώνες πού είναι; Πότε 
βρέθηκες, και μάλιστα πάντα, στην 
πρώτη γραμμή;

Αφού πέρασες από όλο το φάσμα 
της Αριστερός, κατέληξες στο κόμμα 
που κατέληξες. Σε καταλάβαμε. Είχε 
γεννήσει η γυναίκα σου, δεν είχες 
δουλειά, μόλις είχες γυρίσει από το 
Παρίσι. Και σε συγχωρέσαμε. Το Δη
μόσιο έχει γίνει για τα μέλη και τους 
ψηφοφόρους των κομμάτων εξουσίας. 
Και μετά χάθηκες, χαθήκαμε, σε ξε- 
χάσαμε. Πώς τα κατάφερες, ρε μπα
γάσα, να έχεις εκλεγεί τόσες φορές 
βουλευτής, να μιλάς σε τόσα ραδιόφω
να και τηλεοράσεις και γω να μη σε 
πάρω χαμπάρι; Στην πραγματικότητα 
ήσουν πάντα στην επικαιρότητα και 
γω πάντα ανεπίκαιρος. Αλλά σου 
χρωστάω μια χάρη. Σου είμαι ευγνώ
μων γιατί έμαθα επιτέλους ποια είναι 
τα απαραίτητα προσόντα ενός πολι- 
τευτή. Και μην το πάρεις προσωπικά.

οι Α ναγνώστες Γ ράφουν στην «Ε»

Α. Μουζάκης και Σ. Σολωμού
Σε πρόδρομο του Σολομώντα Σολωμού, τον αντισυνταγματάρχη 
Ανδρέα Μουζάκη που δολοφονήθηκε με όμοιο τρόπο, στην Αμμόχω

στο, στις 20 Ιουλίου 1974, αναφέρεται ο κ. Δημ. Μπίκος, στρατιωτικός ε.α., 
Βύρωνος 4, Μαρούσι, που γράφει μεταξύ άλλων:

«Ο ανχης Μουζάκης Ανδρέας, το πρωί της 20ής Ιουλίου 1974 κατεβάζει 
την τουρκική σημαία από το τουρκοκυπριακό Λύκειο της Αμμοχώστου και 
στη θέση της ανεβάζει την ελληνική. Στη συνέχεια, και πριν ακόμη σταθεί 
προσοχή και χαιρετίσει το σύμβολο του Ελληνισμού, δέχεται τα πυρά Τουρ
κοκύπριου στρατιώτη και πίπτει νεκρός δίπλα στον ιστό της σημαίας. Ο πρώ
τος νεκρός του “Αττίλα”.

Ο ήρωας Σολωμός Σολωμού, γέννημα - θρέμμα της σκλαβωμένης και έρη
μης Αμμοχώστου, άκουσε πολλές φορές την ιστορία του Μουζάκη. Οταν αν- 
δρώθηκε, 22 χρόνια μετά, θέλησε να μιμηθεί τον ηρωικό αντισυνταγματάρχη, 
και τον μιμήθηκε με την ηρωική του ενέργεια που άφησε άφωνο τον Ελληνι
σμό και τον κόσμο ολόκληρο.

Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν τίμησαν τον ηρωικό αξιωματικό, όπως δεν 
τίμησαν όλους εκείνους που έπεσαν μαχόμενοι ή τραυματίστηκαν στο πεδίον 
της μάχης, δεν τίμησαν τις ηρωικές πράξεις των στρατιωτικών που τίμησαν 
τον όρκο τους, την πατρίδα τους.

22 χρόνια μετά η κυπριακή κυβέρνηση τίμησε τους νεκρούς των “Αττίλα” 
Ι-ΙΙ. Την περιγραφή της τελετής και όσα συνέβησαν στο χώρο της τα περι
γράφει η χήρα του ηρωικού αξιωματικού Βασιλική Μουζάκη σε επιστολή της 
που έστειλε στον αρχηγό ΓΕΣ (και όπου αναφέρει μεταξύ άλλων):

“Το όνομα του συζύγου μου δεν αναφέρθηκε, ακούγοντας το παράγγελμα: 
πέρας τελετής, και πιστεύοντας ότι η τιμή και η μνήμη του συζύγου μου Θίγο
νται, θεώρησα υποχρέωσή μου να ζητήσω την επανόρθωση τυχόν λάθους από 
το στρατηγό διοικητή ΓΕΕΦ. Η αντιμετώπισή μου υπήρξε σκαιότατη. Συμπε
ριφορά που απάδει σε ανώτατο αξιωματικό προς χήρα πεσόντος συναδέλ
φου».

Ποια μόρφωση...
4Ε3> Στη «συνήθεια» του εκάστοτε 

υπουργού Παιδείας να αυξάνει 
κάθε χρόνο τον αριθμό των εισακτέων σε 
ΑΕΙ-ΤΕΙ αναφέρεται ο κ. Ανθ. Θ. Βα- 
ντέλλας, δασολόγος, Μομφεράτου 76, 
Αθήνα, που παρατηρεί μεταξύ άλλων:

«Κάθε χρόνο ο κάθε υπουργός Παιδεί
ας κοκορεύεται να διαλαλεί τη συνηθι
σμένη πια, μικρή ή μεγάλη, αύξηση του 
αριθμού των εισακτέων ή εισελθόντων 
στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης! Ο λόγος βέβαια ευνόητος... Πα
ροχή χαράς σε πιο πολλούς πατεράδες 
και ενθουσιασμού στα παιδιά τους, υπο
ψήφιους φοιτητάς, και μετά τραγικά προ
λετάριους και αγιάτρευτα άνεργους πα- 
νεπιστήμονες· τόσοι ήδη πτυχιούχοι που 
μαζεύτηκαν με την πολιτική τής συνεχούς 
αυξήσεως του αριθμού και των υποψη
φίων και των πανεπιστημίων της χώρας.

Τα πανεπιστήμια μας “μάραναν”! Δεν 
μας έφθαναν τα μέχρι πριν από λίγα χρό
νια δύο, λίαν επαινετά, κι ένα Πολυτε
χνείο, ξακουστό ανά τον κόσμο; Είχαμε 
δεν είχαμε τα φκιάσαμε καμιά δεκαπε
νταριά με την ανά την επικράτεια δια- 
σπορά των υποκαταστημάτων και φτωχο- 
προδρομικών παραρτημάτων του καθε- 
νός απ’ αυτά.

Διερωτάται κανείς: αυτού του είδους η 
μόρφωση έλειπε από τον ελληνικό λαό, 
με τους 700.000 τελείως και οριστικώς 
αναλφαβήτους και τους άσχετους περί τα 
“γράμματα” γυμνασιόπαιδες, πολλοί από 
τους οποίους, ακόμα, κυριολεκτικά.... 
συλλαβίζουν;».

Υδραία  Αρ ιδα ίας
Κ  Εκκρεμές αίτημά τους προς το 

Δήμο Αριδαίας αναφέρουν, εκ 
μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Κα
τοίκων Συνοικισμού Υδραίας Αριδαίας, 
νομού Πέλλας, οι κ. Παν. Καραγιαννί- 
δης, Χρ. I. Ελευθεριάδης και Γεω. Θ. 
Ελευθεριάδης. Παρατηρούν:

«Το 1995 παραδώσαμε στο δήμαρχο 
Αριδαίας υπόμνημα 248 υπογραφών των 
κατοίκων (πλειοψηφία), με την υπόσχεσή 
του ότι θα κληθούμε να παραστούμε στη

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Η υπόσχεσή του δεν τηρήθηκε. Εχει επη
ρεαστεί από μια χούφτα κατοίκων, που 
μόνο για το ατομικό τους συμφέρον εν- 
διαφέρονται, αφού οι τοποθεσίες που 
προτείναμε για μεταφορά του κοιμητηρί
ου βρίσκονται σε αποστάσεις από τα 
αγροκτήματα ή τα σπίτια τους όσο και 
όλα τα κοιμητήρια της ελληνικής επικρά
τειας από αντίστοιχους κατωκημένους 
χώρους. Αφού ενστερνίστηκε τις απόψεις 
αυτών, παρέσυρε και το δημοτικό συμ
βούλιο σε αρνητικές αποφάσεις.
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Ετσι καταδικάζονται οι κάτοικοι να 
διασχίζουν απόσταση 2,5 χλμ. για το κοι
μητήριο, που βρίσκεται στην κορυφή λο
φίσκου, στη μέση δε της απόστασης πα
ρεμβάλλεται ποταμός, με όλες τις συνέ
πειες διάβασής του.

Σε έγγραφό του ο δήμαρχος επιστρέ
φει σε “αλήστου μνήμης” εποχές, διαχω
ρίζοντας τους κατοίκους σε “Πόντιους 
και γηγενείς”. Ο αγώνα μας δεν σταμα
τά. Θα συνεχιστεί μέχρι την αίσια έκβα
σή του, διότι είναι δίκαιος».

Ξέρεις, φίλε μου, καλύτερα από μένα 
αυτά που κατάλαβα πρόσφατα. Και 
αν κάνω λάθος, ευχαρίστως να δεχτώ 
τις διορθώσεις σου.

Ενας πολιτικός λοιπόν πρέπει να 
είναι μέτριος προς ασήμαντος εκ 
(ρύσεως. Αυτό τον κάνει μη αντα- 

γωνιστικό και μπορεί να γίνει αμέσως 
μέλος στην αυλή κάποιου ισχυρού. 
Δεν πρέπει ποτέ να λέει μια γνώμη 
που θα τον κατατάξει στη μειοψηφία. 
Θα εμφανίζεται πάντα σαν Ηρακλής 
του κόμματος, αλλά με μια σαφή από
κλιση προς τη μεριά της κυριαρχούσας 
τάσης. Αυτό είναι απολύτως συμβατό 
με μια πολιτική μετεγγραφή. Τα κόμ
ματα είναι και επιχειρήσεις. Και οι 
καλές επιχειρήσεις πάντα έχουν ανά
γκη από στελέχη. Τα αριστερά κόμμα
τα χρειάζονται δεξιά στελέχη για να 
δείξουν πολιτικό εύρος* και τα δεξιά 
κόμματα θέλουν αριστερούς για να 
δείξουν ανανέωση, νέες ιδέες, νέοι 
άνθρωποι κ.λπ. Θα πρέπει να καταλά
βει πως η δουλειά του δεν είναι να κυ
βερνήσει, αλλά να εξυπηρετήσει αυ
τούς που κυβερνούν και να δημιουργεί 
επαγγελματίες ψηφοφόρους με διά
φορα ρουσφέτια, έτσι που να γίνουν 
εξαρτημένα άτομα. Θα πρέπει να έχει 
τη φιλοδοξία να γίνει πρωθυπουργός, 
αλλά δεν θα το λέει ούτε και στον εαυ
τό του. Θα πρέπει ν’ αγαπάει το χρήμα 
και να ξέρει να επωφελείται από τη 
θέση του. Αυτό θα του δώσει και την 
προσωνυμία του ρεαλιστή. Και όλα 
αυτά θα πρέπει να παρουσιάζονται 
σαν ιδεώδη. Εχω καταλάβει, φίλε;

*Εύρος, με την έννοια του πλάτους 
και όχι με τον ομώνυμο νοτιοανατολι
κό άνεμο. Απαραίτητη διευκρίνιση, 
για να μην εκληφθεί πως η Αριστερά 
μαζεύει όσα φέρνει ο άνεμος.

Υπερήφ ανη  επ ιΒογή
, Στο άρθρο του αντιστρατήγου ε.α. 
κ. Δημ. Λιμνιάτη «Να μην πολι

τεύονται ως απόστρατοι, αλλά ως προσω
πικότητες» («Ε», 31.8.96) απαντά με 
εκτενέστατη επιστολή του ο υποστράτη
γος ε.α. κ. Δημ. Τσαρουχάς, Αγίων Σα
ράντα 30, Παπάγου, που επισημαίνει με
ταξύ άλλων:

«Η ομαδική παραίτηση της ηγεσίας και 
μερικών ανωτάτων αξιωματικών των 
Ε.Δ. (Νοε. ’93) δεν ήταν έργο διάβροκτής 
τους από τη Ν.Δ., όπως κάκιστα και σκό
πιμα (γιατί άραγε;) γράφει ο κ. Λιμνιά- 
της, αλλά πράξη αρετής, γενναιότητος 
και τόλμης που επέδειξαν κατ’ εκείνη την 
περίοδο συγκεκριμένοι συνάδελφοι 
(αντιστράτηγοι Μουστάκης - Μυγδάλης - 
Τόρβας - Τσίρκας - Αρβανίτης κ.ά.), αρ- 
νηθέντες να υπηρετήσουν υπό τας διατα- 
γάς ηγεσίας των Ε.Δ. που ανασύρθηκε 
από την αφάνεια, παραβίασε συνειδητά 
άγραφους νόμους ηθικής τάξεως και 
στρατιωτικής δεοντολογίας και αναρρι- 
χήθηκε αναξιοκρατικά στην κορυφή, με 
προκλητική κομματική επιλογή.

Αρνούμαι να δεχτώ ότι ο κ. Λιμνιάτης 
δεν συμφωνεί ότι τότε, για πρώτη φορά 
υπήρξε υπερήφανη συνειδητή επιλογή 
και απόφαση εντίμων ανωτάτων αξιωμα
τικών, που συγκροτούσαν το Αν.Σ.Σ., οι 
οποίοι έβλεπαν να καταπατούνται, στο 
βωμό της κομματικής σκοπιμότητας, ηθι
κές αρχές, νόμοι, κανονισμοί και στρα
τιωτική δεοντολογία. Εβλεπαν να βρα
βεύεται η ανηθικότητα, η διαφθορά και η 
αναξιοκρατία. Εβλεπαν να θίγεται ο 
επαγγελματισμός, η λεβεντιά, το φιλότι
μο και η αξιοπρέπειά τους.

Διερωτώμαι, γιατί παραποίησε ο κ. Λι- 
μνιάτης την αλήθεια; Γιατί κτύπησε τους 
ηθικούς, τους ακέραιους, τους ειλικρινείς 
συναδέλφους και όχι τους φαύλους και 
καιροσκόπους, που και γνωστοί και ελα- 
χιστότατοι είναι; Γιατί δεν παραδέχεται 
όχι οι συγκεκριμένοι στρατηγοί είχαν και 
έχουν όνειρό τους να γίνουν άρωμα και 
φως στην κοινωνία και τις Ε.Δ.;

Ο ίδιος, σε παρόμοια περίπτωση, τι θα 
έκανε;»
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Ο Μ ΗΤΣΟΤΑΚΗΣ επανεμφανίζεται ως εγγυητής, Ντάρα, Μάνος, Σουφλιάς

Σπεύόουν υποψήφιοι

Με εμφανή τα σημάδια της θλίψης ο Εβερτ φεύγει από το Ζάππειο, όπου ανακοίνωσε την παραίτησή του

Εις Βάρος της οι έδρες
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ των εδρών είναι βέβαια αποτέλεσμα 
του εκλογικού νόμου, ε ις  βάρος της Ν.Δ. που είναι 
δεύτερο κόμμα. Την αλλαγή του εκλογικού νόμου 
έθεσαν και χθες τα λεγόμενο μικρά κόμματα.

ΟΧΙ, ΘΑ ΤΟΝ 
ΑΦΗΝΕ 
ΝΑ ΤΟΝ 
ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ...
Με μια κίνηση απρόσμενη 
και συνάμα εντυπωσιακή, 
ο Μιλτιάδης Εβερτ έθεσε 
χθες βράδυ νέα δεδομένα 
στις εξελίξεις στο 
εσωτερικό της Ν.Δ. Ανοίγει 
ένα νέο δρόμο για την 
ηγεσία της Ν.Δ., με 
δεδομένα εντελώς 
διαφορετικά από αυτά που 
αναμένονταν. 
Αναμφισβήτητα με την 

παραίτησή 
του, αν μη τι 
άλλο, δεν 
έδωσε την 
ικανοποίηση 
στο βασικό 
εσωτερικό του 
αντίπαλο, τον 
Κ. Μητσοτάκη, 
να είναι αυτός 
ο οποίος θα 
τον...
απαλλάξει από 

τα καθήκοντά του. Και 
παράλληλα, με την 
ενέργειά του αυτή, 
τουλάχιστον σε επίπεδο 
εντυπώσεων (μέσα βέβαια 
στο πλαίσιο της ήττας), 
φεύγει με ένα... 
συμπαθητικό τρόπο. Ο κ. 
Εβερτ, μπορεί να ξάφνιασε 
όσους τον άκουγαν χθες 
βράδυ να παραιτείται από 
την προεδρία της Ν.Δ., εν 
τούτοις δεν ξάφνιασε τους 
στενούς του συνεργάτες. 
Αυτοί γνώριζαν πως στην 
περίπτωση ήττας από το 
ΠΑΣΟΚ με διαφορά 
μεγαλύτερη της μισής ή 
έστω της μιας μονάδας, ο 
κ. Εβερτ θα επέμενε στη 
θέση του. Σε οποιαδήποτε 
άλλη διαφορά (όπως η 
χθεσινή), ο κ. Εβερτ ήταν 
αποφασισμένος να 
παραιτηθεί. Δεν ήθελε να 
δώσει το δικαίωμα στους 
εσωκομματικούς του 
αντιπάλους (κυρίως στον 
Κ. Μητσοτάκη και 
δευτερευόντως στους 
υπόλοιπους επίδοξους 
δελφίνους), να τον 
καθαιρέσουν. Τώρα, τα 
δεδομένα στο κόμμα της 
συντηρητικής παράταξης 
είναι εντελώς διαφορετικά 
από τα δεδομένα εκείνα 
που θα υπήρχαν, αν ο κ. 
Εβερτ δεν παραπείτο και 
επέμενε να ζεσταίνει την 
καρέκλα του αρχηγού της 
Ν.Δ. Αν συνέβαινε το 
τελευταίο (εμμονή του 
στην ηγεσία), τότε θα 
άρχιζε ένας νέος 
εσωκομματικός πόλεμος 
από πολλές πλευρές και 
στον οποίο θα ήταν 
δύσκολο να αντέξει. Ενώ 
τώρα, με την κίνησή του 
αυτή, αφήνει τους 
επίδοξους διαδόχους του 
αφενός μεν
ξαφνιασμένους, αφετέρου 
θα μπορεί με τις 
σημαντικές επιρροές του 
μέσα στο εκλεκτορικό 
σώμα να κάνει ό,τι είναι 
δυνατόν για να μην εκλεγεί 
πρόεδρος, άνθρωπος 
προερχόμενος από την 
Αραβαντινού. Αλλά, ίσως 
αποβλέπει και σε κάτι 
άλλο. Αν δει ότι από τους 
εκλεγόμενους βουλευτές, 
ελέγχει την πλειονότητα, 
δεν αποκλείεται να αλλάξει 
την έως χθες βράδυ 
ειλημμένη, σύμφωνα με 
πληροφορίες, απόφασή 
του, και θέσει 
υποψηφιότητα!
Τραβηγμένο, αλλά 
πιθανό...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Των ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΑΑΚΗ 
ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ

Αλυσιδωτές ήταν οι 
εξελίξεις στο 
εσωτερικό της Νέας 

Δημοκρατίας μετά τη 
χθεσινοβραδινή ξαφνική 
παραίτηση του Μιλτιάδη 
Εβερτ από την ηγεσία του 
κόμματος.

Η παραίτηση αυτή, αρχικά 
προκάλεσε αμηχανία στους 
κόλπους της Αραβαντινού 
(όπου η έδρα του Κ. Μητσοτά
κη), αλλά και στα άλλα βασικά 
στελέχη του κόμματος. Ομως, 
όσο οι ώρες περνούσαν, τα 
πράγματα ξεκαθάριζαν και 
ολοένα προστίθεντο και νέες 
υποψηφιότητες για τη διεκδίκη
ση της προεδρίας στη Ν.Δ.

Ετσι, μερικές ώρες μετά τα 
μεσάνυχτα, το σκηνικό διαμορ
φωνόταν ως εξής: Ο Κ. Μητσο- 
τάκης, που αρχικά άφησε ανοι
χτά όλα τα ενδεχόμενα (για δι
κή του παρέμβαση ή και της Ντ. 
Μπακογιάννη), αργότερα, σύμ
φωνα με πληροφορίες, αποφά
σισε να προωθήσει την υποψη
φιότητα της κ. Μπακογιάννη, 
μια υποψηφιότητα που σύμφω
να με τις ίδιες πληροφορίες 
ανακοινώνεται σήμερα το με
σημέρι.

Λίγο πριν, ο Στ. Μάνος με 
επίσημη δήλωση έθετε υποψη
φιότητα για την ηγεσία της Ν.Δ. 
(πρώτη επίσημη υποψηφιότη
τα), ο Γ. Βαρβιτσιώτης έμμεσα 
προανήγγελλε τη δική του υπο
ψηφιότητα, ενώ σήμερα, ανα
μένεται κάτι ανάλογο να κάνει 
και ο Γιώργος Σουφλιάς. Και 
μέσα σ’ όλα αυτά, ένα ερωτη
ματικό εξακολουθεί να κυριαρ
χεί στη Ν.Δ. και ακούει στο 
όνομα Μ. Εβερτ. Ο έως χθες 
πρόεδρος της Ν.Δ. αν και σύμ
φωνα με όλες τις πληροφορίες 
δεν θα θέσει πάλι υποψηφιότη
τα για την ηγεσία, άφησε το θέ
μα ανοιχτό...

Οι δεΑφ ίνο ι
Ο Γ. Σουφλιάς, που χθες 

βράδυ άφησε να εννοηθεί σα
φώς πως ευθύνες για την ήττα 
έχουν και οι δυο βασικοί πόλοι 
του κόμματος (Εβερτ-Μητσο- 
τάκης), σήμερα ανακοινώνει 
την υποψηφιότητά του, ενώ κά
τι ανάλογο πράττει και η Ντ. 
Μπακογιάννη, η οποία δήλώνε 
ικανοποιημένη και για την 
πρωτιά της στην Α | Αθηνών 
(με διαφορά 10 μονάδων από 
τον Στ. Μάνο), αλλά και επειδή 
στην πρώην περιφέρειά της, 
στην Ευρυτανία, την έδρα πήρε 
η Ν.Δ.

Ο Στ. Μάνος ανακοινώνο
ντας την υποψηφιότητά του, 
αφού απέδωσε την ήττα της 
Ν.Δ. στο ότι «επέλεξε για πολ
λοστή φορά το συμβιβασμό 
αντί της σύγκρουσης με τις ιδέ
ες της Κεντροαριστεράς» επι- 
σήμανε πως «από την πρώτη 
μέρα που πολιτεύτηκε υποστή
ριξε με συνέπεια, κινούμενος 
πολλές φορές αντίθετα στο 
ρεύμα, μια διαφορετική πολιτι
κή πρόταση που έρχεται σε σύ
γκρουση με το σημερινό διο
γκωμένο, διεφθαρμένο και 
ανάλγητο κράτος». Και αμέσως 
μετά ανακοίνωσε την υποψη
φιότητά του: «Μετά την έντιμη

απόφαση του κ. Εβερτ να πα
ραιτηθεί, διεκδικώ την προε
δρία της Ν.Δ. για να αγωνισθώ 
με όλες μου τις δυνάμεις, με 
πείσμα, χωρίς συμβιβασμούς 
για να κάνω αυτή την πρόταση 
πραγματικότητα».

Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. στη 
δήλωσή του έμμεσα προανήγ
γειλε τη δική του υποψηφιότη
τα λέγοντας χαρακτηριστικά 
μεταξύ άλλων «τώρα είναι η 
ώρα για την ανασυγκρότηση 
της παράταξης και εγώ θα συμ
βάλω με όλες μσυ τις δυνάμεις 
γι’ αυτό». Ο κ. Βαρβιτσιώτης 
χαρακτήρισε την παραίτηση 
Εβερτ «γενναία και έντιμη 
πράξη που τον τιμά», ενώ σε 
άλλο σημείο της δήλωσής του 
επισήμανε ότι «την επόμενη μέ
ρα, ύστερα μάλιστα από δυο 
αλλεπάλληλες ήττες σε εθνικές 
εκλογές, στόχος μας πρέπει να 
είναι να ανταποκριθούμε ενω
μένοι στην απαίτηση του ελλη
νικού λαού με μια νέα στρατη
γική, μια νέα πολιτική και κοι
νωνική δυναμική».

Ερω τηματικά
Εβερτ...

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. με τη 
σχετικά λιτή χθεσινοβραδινή 
δήλωση της παραίτησής του, 
ξάφνιασε πολλούς και ανάμε- 
σά τους και τους κατοικοεδρεύ- 
οντες στην Αραβαντινού.

Ομως, ο Μ. Εβερτ με τη δή
λωσή του άφησε και κάποια 
ερωτηματικά τα οποία αναμέ
νεται να απαντηθούν σήμερα ή 
το αργότερο αύριο. Ο κ. Εβερτ 
δήλωσε ότι παραιτείται από την 
ηγεσία της Ν.Δ., εντούτοις απέ- 
φωγε να απαντήσει στο ερώτη
μα αν στη νέα εκλογική κούρσα

για την αρχηγία της Ν.Δ. θα εί
ναι υποψήφιος. Στενοί του συ
νεργάτες, με τους οποίους επι
κοινώνησε χθες βράδυ η «Ε», 
ανέφεραν πως ενδεχόμενη 
υποψηφιότητα του κ. Εβερτ εί
ναι κάτι το σχεδόν απίθανο. 
Ομως η λέξη «σχεδόν», αφήνει 
ανοιχτό ένα παράθυρο. Και αυ
τό ερμηνεύεται ως εξής:

Ο κ. Εβερτ θα περιμένει να 
δει τη σύνθεση της νέας Κοινο
βουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. 
Στο ενδεχόμενο (που δεν είναι 
μακριά από την πραγματικότη
τα), που διαπιστώσει πως στη 
νέα αυτή σύνθεση, υπάρχουν 
πολλοί προσκείμενοι σ’ αυτόν 
βουλευτές, δεν αποκλείεται να 
θέσει υποψηφιότητα. Το ενδε
χόμενο αυτό βέβαια είναι μι
κρό, εν τούτοις δεν παύει να 
υπάρχει. Το σίγουρο είναι πως 
ένας από τους στενότερους συ
νεργάτες του, ο καθηγητής Πρ. 
Παυλόπουλος, δεν σκοπεύει να 
ορκιστεί βουλευτής (είναι τρί
τος στο ψηφοδέλτιο Επικράτει
ας) και θα επανέλθει στην πα
νεπιστημιακή του καριέρα. Με 
τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρό
μος για εκλογή του 6ου στο ίδιο 
ψηφοδέλτιο, δημοσιογράφου 
Π. Λουκάκου.

Η απόφαση Εβερτ για πα
ραίτηση, ξάφνιασε πολλούς. 
Και όπως επισήμαναν στενοί 
του συνεργάτες, πέτυχε μ’ αυ
τήν δυο πράγματα. Αφενός μεν 
να αποχωρήσει με έναν τρόπο 
με τον οποίο (στο πλαίσιο της 
ήττας), «έδειξε μια παλικα- 
ριά», αφετέρου κατάφερε να 
μετατοπίσει το εσωκομματικό 
«παιχνίδι» σε άλλο επίπεδο το
ποθετώντας τον εαυτό του από 
τη θέση του ηττημένου αρχηγού 
που χτυπιέται, στη θέση του

πρώην αρχηγού που κάνει ό,τι 
μπορεί για να εμποδίσει την 
εκλογή νέου αρχηγού προερχό
μενου από την Αραβαντινού.

Αν ο κ. Εβερτ παρέμενε στην 
αρχηγία της Ν.Δ. γνώριζε πως 
θα αντιμετώπιζε ένα λυσσαλέο 
εσωκομματικό πόλεμο από τον 
οποίο δύσκολα θα κατάφερνε 
να αντισταθεί. Τώρα, (αν δεν 
αλλάξει την απόφασή του να 
μην θέσει υποψηφιότητα για 
την ηγεσία), θα έχει όλες τις 
δυνατότητες να «πολεμήσει» με 
όποιες δυνάμεις διαθέτει στο 
εκλεκτορικό σώμα, την υποψη
φιότητα της Ντ. Μπακογιάννη.

τ ο ν  έφ ερ ε  
οε ά μυνα

Η ενέργεια Εβερτ έφερε σε 
αμυντική θέση τον Κ. Μητσοτά
κη, ο οποίος δεν την ανέμενε και 
ήταν έτοιμος να επιτεθεί στον 
ηττημένο αρχηγό. Και η αμηχα
νία του από τον ξαφνικό ελιγμό 
Εβερτ, φάνηκε και στη δήλωσή 
τσυ, η οποία έχει ως εξής: «Οι 
σημερινές εκλογές έδωσαν και 
πάλι την εξουσία στο ΠΑΣΟΚ 
Αμφιβάλλω αν έλυσαν το πολιτι
κό πρόβλημα της Ελλάδας. Η 
Ν.Δ. ενωμένη και δυνατή περισ
σότερο πάρα ποτέ είναι η μόνη 
εγγύηση για τη χώρα».

Ερωτηθείς αν θα θέσει υπο
ψηφιότητα, είπε «Αυτά μόνο 
για σήμερα παιδιά...», ενώ 
οπαδοί της Ν.Δ. έξω από το 
γραφείο του κ. Μητσοτάκη τον 
επευφημούσαν.

Λίγη ώρα πριν από τη δήλω
ση Μητσοτάκη, ο Μ. Εβερτ 
ανακοίνωνε την παραίτησή του 
από την ηγεσία της Ν.Δ. Ο κ. 
Εβερτ κατά αρχήν συνεχάρη 
τον πρωθυπουργό, είπε ότι η 
Ν.Δ. ιδιαίτερα στα εξωτερικά 
θέματα θα συνεχίσει να τον 
βοηθά και αφού ευχαρίστησε 
στελέχη και οπαδούς της Ν.Δ. 
πρόσθεσε: «Δεν θα ακολουθή
σω το παράδειγμα του παρελ
θόντος, που ο κάθε ηττημένος 
ρίχνει ευθύνες δεξιά και αρι
στερά. Ο ηγέτης αναλαμβάνει 
τις ευθύνες των πράξεών του. 
Παραιτούμαι από πρόεδρος 
και θα κινήσω βάσει του κατα
στατικού τις διαδικασίες για 
την ανάδειξη αρχηγού».

Ο κ. Εβερτ, ζήτησε συγγνώ
μη από τα βασικά στελέχη του 
κόμματος που πληροφορήθη- 
καν την απόφασή του από την 
τηλεόραση, αλλά όπως είπε, 
«την κρίσιμη στιγμή ο πολιτικός 
πρέπει να επικοινωνεί πριν απ’ 
όλα απευθείας με τον ελληνικό 
λαό».

Η παραίτηση Εβερτ έγινε

και -ίσως- Βαρβιτσιώτης διεκδικούν την προεδρία μετά την ξαφνική «έξοδο» του αρχηγού

μένα ιπ υ  παραίιποπ ΕΒερι..
θερμά δεκτή από τη Ρηγίλλης, 
όπου στην κυριολεξία πανηγύ
ριζαν. Ανάμεσά τους και αρκε
τοί πρώην βουλευτές που πιθα
νόν επανεκλέγονται. Από την 
άλλη πλευρά, ο Α. Τσαλδάρης 
που βρέθηκε στη Ρηγίλλης, χα
ρακτήρισε γενναία την παραί
τηση Εβερτ, ενώ ο Μ. Μανωλά- 
κος είπε ότι ο κ. Εβερτ οφείλει 
να είναι ξανά υποψήφιος.

Οσον αφορά τον Γιώργο 
Σουφλιά, αυτός επισήμανε 
χθες βράδυ με νόημα πως τις 
εκλογές «δεν τις κέρδισε το 
ΠΑΣΟΚ, αλλά τις έχασε η 
Ν.Δ.» και άφησε σαφέστατα να 
εννοηθεί πως γι’ αυτό ευθύνες 
δεν έχει μόνο ο Μ. Εβερτ αλλά 
και ο Κ. Μητσοτάκης.

Ο ΠυΑαρινός...
Το μήνυμα ότι το εκλογικό 

αποτέλεσμα θα σημαίνει αυτό
ματα και έναρξη σοβαρών 
διεργασιών μέσα στη Νέα Δη
μοκρατία, διεργασίες που σα
φώς εγγίζουν και την ηγεσία 
της, έδωσε από νωρίς ο στενός 
πολιτικός φίλος του Κ. Μητσο
τάκη, Κ. Πυλαρινός. Με δήλω
σή του αρκετά νωρίς χθες βρά
δυ, πριν μάλιστα κλείσουν οι 
κάλπες αλλά και πριν ανακοι
νωθούν τα αποτελέσμαα των 
«έξιτ-πολ» (γύρω στις 18.00 
χθες το απόγευμα), ο κ. Πυλα- 
ρινός άναψε τις πρώτες φωτιές 
στη Ρηγίλλης. Με μια ιδιαίτερα 
προσεκτική δήλωσή του, έθεσε 
εμμέσως θέμα ηγεσίας.

«Οπως διαφαίνεται, οι Ελλη- 
νίδες, οι Ελληνες θα βαθμολο
γήσουν σήμερα κυρίως τις ηγε
τικές επιλογές και τις κομματι
κές επιδόσεις των τελευταίων 
3,5 ετών. Η αποψινή νύχτα εί
ναι βέβαιο ότι θα ανοίξει πολ
λούς φωτεινούς διαύλους για 
την Ελλάδα».

Η αντίδραση της Ρηγίλλης 
ήταν άμεση και οργισμένη 
«Απαράδεκτη και προκλητική η 
δήλωσή του», σχολίασαν κύκλοι 
της Ρηγίλλης και επισήμαναν 
ότι η δήλωση αυτή προκάλεσε 
οργή στην ηγεσία της Ν.Δ. Πρό
σθετον όμως παράλληλα πως 
ήταν ικανοποιητική η δήλωση 
που έκανε ο επίτιμος πρόεδρος 
της Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκης. Και 
ποια ήταν η δήλωση Μητσοτά
κη: «Οι εκλογές κρίνουν τα κό- 
ματα, την πολιτική τους και ο 
λαός εκφράζει τη θέλησή του», 
σχολίασε, ενώ όταν ρωτήθηκε 
αν περιμένει παραιτήσεις των 
ηγετών που ηττήθηκαν, έκανε 
την ικανοποιητική για τη Ρηγίλ
λης δήλωση «Γιατί βιάζεσθε να 
πείτε; Ξέρετε τι θα κάνει ο κ. 
Σημίτης αν χάσει;». Αξίζει να 
σημειωθεί πως η δήλωση Μη
τσοτάκη έγινε επίσης πριν κλεί
σουν οι κάλπες, νωρίς το βρά
δυ. Ομως η δήλωση Πυλαρινού 
προκάλεσε την αντίδραση και 
του στελέχους της Ν.Δ. Α. Πα- 
παδόγγονα «Ο κ. Πυλαρινός εί
ναι σκιώδης, απαθής και ακα
τάληπτος», σχολίασε ο κ. Πα- 
παδόγγονας, για να εισπράξει 
και ο ίδιος και η ηγεσία της Ρη
γίλλης την ανταπάντηση του Κ. 
Πυλαρινού «Με τους κύκλους 
και συνεργάτες της Ρηγίλλης 
μάς χωρίζει ο Τζάρτζανος», εί
πε χαρακτηριστικά, εννοώντας 
το σχολικό βιβλίο συντακτικού 
και γραμματικής και αφήνοντας

έναν σαφέστατο υπαινιγμό κα
τά του κ. Εβερτ.

Π αρέμβαση
ΑνδριανόηουΑου...

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνε- 
ται η παρέμβαση του Ανδρέα 
Ανδριανόπουλου, ο οποίος σε 
διαφορετικές τηλεοπτικές του 
εμφανίσεις (και μετά την ενερ
γό αποχή του από τα διαδραμα
τιζόμενα) όχι απλά δήλωσε 
«παρών» στις όποιες εξελίξεις 
διαμορφώνονται πια στη Νέα 
Δημοκρατία, αλλά το «παρών» 
αυτό το εκδήλωσε με δυο εναλ
λακτικά σενάρια. Ο πρώην 
υπουργός σχολιάζοντας την ήτ
τα της Ν.Δ. επιρρίπτει σοβαρό
τατες ευθύνες στον Μ. Εβερτ, 
αλλά χαρακτηρίζει συνυπεύθυ- 
να και τα άλλα κορυφαία στε
λέχη της Ν.Δ. που δέχτηκαν χω
ρίς να αντιδράσουν τον Μ. 
Εβερτ και τους χειρισμούς του. 
Οσο για την «επόμενη ημέρα», 
όπως προαναφέραμε ο κ. 
Ανδριανόπουλος έχει δυο προ
σεγγίσεις. Η πρώτη να υπάρξει 
μια παρέμβαση του Κ. Μητσο
τάκη υπό την ομπρέλα του 
οποίου μπορεί να συσπειρωθεί 
και πάλι το κόμμα. Η δεύτερη 
αφορά την περίπτωση που δεν 
υπάρξει η πρωτοβουλία Μη
τσοτάκη και στην οποία περί
πτωση «η Ν.Δ. θα συρρικνω- 
θεί», οπότε ο πρώην υπουργός 
ουσιαστικά προαναγγέλλει ένα 
νέο πολιτικό σχηματισμό που 
«θα πλαγιοκοπήσει τα υπόλοι
πα έξι κόμματα». Πληροφορίες 
πάντως χθες βράδυ, ανέφεραν 
πως η συγκεκριμένη πρωτοβου
λία Ανδριανόπουλου δεν 
προήλθε μετά από συνεννόηση 
με τον Κ. Μητσοτάκη, χωρίς 
βέβαια αυτό να σημαίνει πως ο 
τελευταίος είναι αρνητικός σε 
κάτι τέτοιο.

Ανάλογο με αυτό του κ. 
Ανδριανόπουλου, ήταν και το 
κλίμα που επικρατούσε χθες 
βράδυ σε συνάντηση μελών του 
Φιλελεύθερου Φόρουμ, σε κε
ντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. 
Το μέλος του φόρουμ Π. Ευαγ- 
γελόπουλος, έκανε λόγο για δι
καίωση του Φ.Φ., ενώ εντύπω
ση έκανε το γεγονός πως τα 
εντονότερα επικριτικά σχόλια 
δεν είχαν στόχο μόνο τον κ. 
Εβερτ αλλά και τους εκπροσώ
πους της αποκαλούμενης «φι
λελεύθερης εκσυγχρονιστικής 
πτέρυγας» που δέχθηκαν να 
συρθούν πίσω από την παροχο- 
λογία και τον λαϊκισμό της ση
μερινής ηγεσίας της Ν.Δ.

Σκεπτικ ισμός
Οσον αφορά τη Ρηγίλλης, 

εκεί από νωρίς χθες το βράδυ 
επικρατούσε έντονος σκεπτικι
σμός και κατήφεια, κάτι που 
έγινε ιδιαίτερα εμφανές όταν 
ακόμη και οι συγκεντρωμένοι 
έξω από το κτίριο οπαδοί της 
Ν.Δ., άρχισαν να αραιώνουν 
πικραμένοι από τα πρώτα εν
δεικτικά αποτελέσματα. Ο 
ίδιος ο κ. Εβερτ απέφυγε να 
επισκεφθεί τα  γραφεία της Ρη
γίλλης και παρέμεινε στο γρα
φείο του σπιτιού του στην οδό 
Ρηγίλλης 6 μαζί με τους στε
νούς του συνεργάτες.

Αυτοί οι τελευταίοι (Παυλό
πουλος, Λουκάκος, Μπάλλιος, 
Μολυβιάτης κ.ά.), συσκέπτο

νταν για αρκετές ώρες πριν κά
νει την επίσημη δήλωση ο κ. 
Εβερτ. Οπως ανέφεραν πληρο
φορίες, οι επιτελείς της Ρηγίλ
λης, έκαναν πολλές και διαφο
ρετικές εισηγήσεις στον κ. 
Εβερτ. Αλλοι ανέφεραν πως ο 
κ. Εβερτ πρέπει να θέσει την 
παραίτησή του στην διάθεση

του εκλεκτορικού σώματος του 
κόμματος (Κοινοβουλευτική 
Ομάδα και κομματικά στελέ
χη), εκτιμώντας ότι η πλειονό
τητα του σώματος αυτού ελέγ
χεται ή είναι φίλα προσκείμενη 
στον αρχηγό της Ν.Δ. Αλλοι, 
συνιστούσαν μεγαλύτερη προ
σοχή και εγκράτεια στις επόμε

νες κινήσεις και επισήμαναν 
ότι αυτές πρέπει να γίνουν 
αφού δουν πρώτα τις αντιδρά
σεις των άλλων πόλων του κόμ
ματος (Μητσοτάκης, Σου- 
φλιάς, Μάνος κ.λπ.).

Μετά τις συνεχείς επαφές 
που είχε ο κ. Εβερτ με τους συ
νεργάτες του και έχοντας πάρει

τις οριστικές του αποφάσεις 
βγήκε από το σπίτι του στη Ρη
γίλλης, στις 10 και 10 χθες βρά
δυ. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. αρνή- 
θηκε να κάνει οποιαδήποτε δή
λωση παραπέμποντας τους δη
μοσιογράφους στο Ζάππειο, 
όπου έκανε και τις δηλώσεις 
για την παραίτησή του.

Η
σήμερα

Αν θέλετε να γνωρίσετε...

• Μ ια  Μεγάλη Τράπεζα με εντυπωσιακούς 

ρυθμούς ανάπτυξης την τελευταία 

τετραετία

• Μ ια  Σύγχρονη και Ευέλικτη Τράπεζα με 

νέες, Βελτιωμένες υπηρεσίες, γρήγορη και 

φιλική εξυπηρέτηση και χαμηλό κόστος 

εργασιών

• Μ ια  Νέα Τράπεζα με προοπτική για τις 

επενδύσεις σας

Επισκεφθείτε ένα κατάστημα της 

Ο ΙΕΤΑΒΑ Ν Κ . Σήμερα.
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Μια =ΕΧΩΡΙΣΤΗ μέρα -για ισότιμους πολίτες- στον Κορυδαλλό

της φυλακής «α οίόερα 
είναι για ψηφοφόρβικ

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΩΤΗΡΧΟΥ

Χ θες, έστω και για λίγο 
αισθάνθηκαν ότι είναι 
ισότιμοι πολίτες, για 

χάρη της κάλπης: για πρώτη 
φορά στη χώρα μας -και με 
καθυστέρηση χρόνων από 
το εξωτερικό- είχαν 
δικαίωμα ψήφου και οι 
κρατούμενοι, από τους 
οποίους ψήφισαν οι 580, σε 
σύνολο 5.270.

Το 420ό εκλογικό τμήμα της 
Β ' περιφε'ρειας Πειραιά διε'φε- 
ρε από τα άλλα. Μια κάλπη είχε 
στηθεί στο διοικητήριο των Δι
καστικών Φυλακών Κορυδαλ
λού, στην αίθουσα γραμματείας- 
λογιστηρίου και δύο παραβάν 
για να ψηφίσουν 136 κρατούμε
νοι σε σύνολο 1.100, καθώς και 
59 σωφρονιστικοί υπάλληλοι 
και αστυνομικοί της φρουράς 
των φυλακών. Οσο για τα κόμ
ματα; Στο συγκεκριμένο τμήμα, 
σε σύνολο 25 εκλογικών τμημά
των που στήθηκαν στις φυλακές, 
μόνο ο εκλογικός αντιπρόσωπος 
του ΚΚΕ ήταν χθες το πρωί εκεί, 
όταν επιτράπηκε η είσοδος σε 
δη μοσιογράφους.

Ερχονταν από την ακτίνα 
τους δύο δύο, ψήφιζαν και μετά 
γύριζαν πίσω στη γνώριμή τους 
πραγματικότητα.

Στους δημοσιογράφους μίλη
σαν με τα καλύτερα λόγια επει
δή η πολιτεία τούς «συμπερι
φέρθηκε σαν ανθρώπους», τους 
έκανε «να αισθανθούν κι αυτοί 
πολίτες».

«Ηταν καιρός να κοιτάξουν

και λίγο τους κρατούμενους, αλ
λά υπάρχουν πολλά που μπο
ρούν να γίνουν για να καλυτε- 
ρεύσουν οι συνθήκες κράτησης. 
Αρκεί να ρίξουν λίγο τη ματιά 
τους και σε μας» μας είπε ο 
Ηλίας Βελής αφού ψήφισε.

Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κά
τι στην φυλακή από αύριο;

«Δεν το νομίζω, αλλά το ελπί
ζω» απάντησε.

«Υπάρχει βεϋτίω απ»
Ο Ευάγγελος Σκοπελίτης

παραδέχθηκε ότι «τα πράγματα 
έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με 
παλιότερα, έχουν καλυτερέ
ψει». Και δίπλα του ο Παναγιώ
της Χαρτάλος εξέφρασε την ευ
χή οι κρατούντες «να αντιμετω
πίσουν τους κρατούμενους όσο 
πιο ανθρώπινα γίνεται». Γνώμη 
και των δύο, ότι θα ψήφιζαν πε
ρισσότεροι αν υπήρχε μεγαλύ
τερη προθεσμία για να εφοδια

στούν με εκλογικά βιβλιάρια.
«Καλό θα ήταν να έρθουν και 

τα κόμματα μέσα στις φυλακές, 
να δουν το χώρο και το πώς ζού- 
με» μας είπε ένας ακόμα κρα
τούμενος, ο Γιώργος Κιρίμης:

«Οι κρατούμενοι έδειξαν ενδια
φέρον, έγιναν συζητήσεις και μέ
χρι το μεσημεράκι θα έχουν ψη
φίσει όλοι» κατέληξε.

«Η ψηφοφορία γίνεται ομα
λά, παρουσία και του εισαγγε-

λέα κ. Μωράίτάκη. Είναι μια ι
στορική στιγμή. Για πρώτη φορά 
οι κρατούμενοι νιώθουν ενεργοί 
πολίτες» είπε ο διευθυντής των 
φυλακών Σπύρος Αθανασόπου- 
λος. Εξω από αυτές δεν έλειψε 
βέβαια και ο πρόεδρος των σω
φρονιστικών υπαλλήλων Α. 
Αραβαντινός.

Σε σύνολο 5.270 κρατουμένων 
στις ελληνικές φυλακές την 1η 
Σεπτεμβρίου, 1.739 είναι αλλο
δαποί, 272 ανήλικοι και 900 είναι 
οι βαρυποινίτες και όσοι έχουν 
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαι
ώματα. Από τους 2.359 που θα 
μπορούσαν να έχουν ψηφίσει 
μόνο οι 581 κρατούμενοι έκαναν 
χρήση του δικαιώματος τους.
•  Στις γυναικείες φυλακές ψή
φισαν τέσσερις κρατούμενες, 
122 φρουροί και 37 υπάλληλοι, 
ενώ αντίστοιχα στο Ψυχιατρείο 
θα ψήφιζαν 95 άτομα από τα ο
ποία 4 κρατούμενοι.

Στην επαρχία
Πρωτόγνωρα πράγματα στις φυλακές της επαρχίας ή

ταν οι κάλπες που στήθηκαν χθες. Στη Λάρισα ψήφισαν 
35 από τους 40Θ κρατούμενους, ενώ στις δικαστικές φυ
λακές Κομοτηνής μόνο 18 κρατούμενοι. Οι φυλακισμένοι 
ψηφοφόροι δήλωσαν ικανοποιημένοι από την εξέλιξη, αλ
λά έκαναν και παράπονα γιατί δεν πήγαν οι υποψήφιοι 
βουλευτές να τους αναπτύξουν τα προγράμματά τους.
•  Στις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών δύο άτομα που ήταν 
εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους δεν εμφανί
στηκαν να ψηφίσουν, γ ιατί αποφυλακίστηκαν. Ψήφισαν 
46 κρατούμενοι και 19 κρατούμενοι των στρατιωτικών φυ
λακών.

Προσήχθησαν με το «100»
Ομαλά και χωρίς διαίτερα προβλήμα

τα κύλησε η εκλογική διαδικασία. 
Νωρίς το πρωί, όταν άνοιξαν οι κάλ

πες, μικροπροβλήματα, μόνο, σημειώθη
καν σε περίπου 40 εκλογικά τμήματα στην 
Α ' και τη Β ' Περιφέρεια Αθηνών, καθώς 
δεν παρουσιάστηκαν κάποια μέλη εφο
ρευτικών επιτροπών.

Οι απόντες αναζητήθηκαν στα σπίτια 
τους και μεταφέρθηκαν με περιπολικά 
στα εκλογικά τμήματα. Αποτέλεσμα αυ
τής της αναταραχής ήταν να αργήσει η 
έναρξη της ψηφοφορίας σε αυτά τα τμή
ματα.

•  Περί τα 1.300 άτομα πέρασαν χθες από 
το Πρωτοδικείο Αθηνών για να προσθέ
σουν την τελευταία στιγμή φύλλα στα ε
κλογικά τους βιβλιάρια. Ακόμη περίπου 
300 άτομα, των οποίων τα ονόματα δεν υ
πήρχαν στους εκλογικούς καταλόγους, έ- 
σπευσαν στο Πρωτοδικείο για να διαπι
στώσουν την εγγραφή τους στους πρωτό
τυπους εκλογικούς καταλόγους και να 
προμηθευτούν την απαραίτητη βεβαίωση 
που τους επέτρεψε τελικά να ψηφίσουν. 
«Δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρουν το 
όνομά τους στους καταλόγους εφ’ όσον έ
χουν εκλογικό βιβλιάριο», διαβεβαίωσε

χθες ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου 
κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος χα
ρακτήρισε τη διεξαγωγή των εκλογών ά
ψογη, ενώ, όπως είπε, δεν καταγγέλθηκε 
κανένα επεισόδιο μέσα ή έξω από τα ε
κλογικά τμήματα.

Με ποινικές κυρώσεις απειλούνται τα 
μέλη εφορευτικών επιτροπών που δεν πα
ρουσιάστηκαν στα εκλογικά τμήματα ό
που διορίστηκαν.

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε σε 20 ε
κλογικά τμήματα της Α ' εκλογικής περι
φέρειας Θεσσαλονίκης.

Η εκλογική διαδικασία, πάντως, διεξή-

χθη κανονικά, καθώς υπήρξε άμεση κινη
τοποίηση. Σε μερικά εκλογικά τμήματα 
της Α ' και Β ' εκλογικής περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης δεν εμφανίστηκαν δικα
στικοί αντιπρόσωποι, αλλά αντικαταστά- 
θηκαν από αναπληρωτές.

Πρόβλημα παρουσιάστηκε σε ένα ε
κλογικό τμήμα της Καλαμαριάς, που δεν 
είχε ρεύμα, ενώ στελέχη της Νέας Δημο
κρατίας διαμαρτυρήθηκαν για τσαλακω
μένα ψηφοδέλτια.

Στο Φοίνικα κλειστό βρήκαν το 379ο 
Εκλογικό Τμήμα όσοι πήγαν να ψηφί
σουν από τις 2.30 μ.μ. ώς τις 3.30 μ.μ.

«Στο όνομα του Ανδρέα» ψήφισε η 
Δήμητρα Αιάνη-Παπανδρέου

Απ εφ εύχθη  συνάντηση 
Δ ήμ η τρ α ς  - Κατσανέβα  
στον τάφο 
του Παπανδρέου

Στο 387ο, εκλογικό τμήμα της ενορίας Αγίου Γε
ωργίου, που λειτουργούσε στο 2ο Δημοτικό σχο
λείο Ελευσίνας, προσήλθε, χθες στη 1.25 μ.μ., και 

ψήφισε η κ. Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου.
Τη στιγμή που έφτασε στο εκλογικό τμήμα υπήρχε 

ουρά κι έτσι περίμενε τη σειρά της. Μόλις ψήφισε, έ
κανε την ακόλουθη δήλωση: «Ψηφίζω στο όνομα του 
Ανδρέα, του μεγάλου απόντα - πρωταγωνιστή». Γ ια ό
σα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες η κ. Λιάνη τόνι
σε ότι έχει απαντήσει και δεν επιθυμεί να επανέλθει, 
ούτε θέλησε να σχολιάσει το χαρακτηρισμό «περί αρ- 
παχτικού». Επανέλαβε ότι «έχει απαντήσει και είναι 
γνωστή η απάντηση εδώ και δύο ημέρες».

Ρωτήθηκε ακόμη η κ. Λιάνη-Παπανδρέου αν ήθελε 
να αποκαλύψει πού έβαλε σταυρό προτίμησης και α
πάντησε «σήμερα εκφράζεται ο λαός με πάθος, ωρι
μότητα και ...μνήμη».

Φεύγοντας από την Ελευσίνα η σύζυγος του τέως 
πρωθυπουργού μετέβη με τη μητέρα της στο Α ' Νε
κροταφείο Αθηνών, στον τάφο του Ανδρέα Παπαν
δρέου, όπου τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μισή ώρα νωρίτερα είχαν μεταβεί στο 
Α ' Νεκροταφείο τα παιδιά τού εκλιπόντος καθώς και 
ο σύζυγος της Σοφίας Θεόδωρος Κατσανέβας, τα ο
ποία τέλεσαν και αυτά τρισάγιο.

Μ . Π ΙΝΗ

0 Λεβέντης έχασε την 
ψήφο του σε... τροχαίο

Μ ε  τον  τραυματισμό  του  προέδρου τη ς  «Ενωσης Κεντρώων» Βασίλη  
Λ εβ έν τη  (φω τογραφία) σε τροχα ίο  ατύχημα και βανδαλισμούς στο 
εκλογικό κέντρο τη ς  υποψήφιας του ΠΑΣΟΚ Ο λυμπ ίας Τ ελ ιγ ιο ρ ί-  

δου σημαδεύτηκαν οι εκλο γές  στη Θεσοαλονίκη.
•Α τυ χ ο ς  αποδείχθηκε την τελευ τα ία  ημέρ α  τη ς  προεκλογικής περιόδου ο 
Β ασ ίλης Λ εβ έν τη ς , αφού το  αυτοκίνητο που οδηγούσε το  μεσημέρ ι του 
Σαββάτου στο δρόμο Θ εσσαλονίκης - Αθήνας ξέφ υ γε  από την  πορεία  του 
και ανατράπηκε, μ ε  απ οτέλεσμα  ο π ρόεδρος να τρ α υ μ ατισ τε ί ελαφρά... 
Αρχ ικά  μεταφ έρ θηκε στο Κέντρο Υ γείας Χαλάστρας γ ια  την  παροχή τω ν 
πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια  και λ ίγο  πριν από τη  μεταφ ορά  του  γ ια  πε
ρα ιτέρω  νοσηλεία  στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο  τη ς  Θ εσσαλονίκης, κατέ
θεσε ότι άγνωστο Ι.Χ. αυτοκίνητο κ ινούμενο στην αρ ιστερή λω ρίδα του ιδίου 
ρεύματος, μπήκε ξαφνικά στη δική του λω ρίδα και γ ια  να αποφύγει τη  σύ
γκρουση τροχοπέδησε, μ ε  αποτέλεσμα την  ανατροπή το υ  αυτοκινήτου του.

Παραβάσεις
καταγγέλλουν
ΠΟΛ.ΑΝ. ΔΗΚΚΙ
«Σωρεία παραβάσεω ν τη ς  
εκλογ ικής νομοθεσ ίας, τόσο 
από π λευράς δ ιανομής τω ν 
ψ ηφοδελτίω ν τη ς  όσο και 
από π λευράς ελέγχου  τη ς  
π ληρότητας του  εκλογικού 
υλικού», καταγγέλλει με 
ανακοίνωσή τη ς  η Πολιτική 
Ανοιξη. Συγκεκρ ιμένα  
αναφ έρει ότι:
Σ ε 11 εκλογ ικά  τμ ήμα τα  τη ς  
Α ' Π ερ ιφ έρε ια ς  Π ειρα ιά  
δ ιανεμήθηκαν ψ ηφοδέλτια  
τη ς  Β ' Π ειρα ιά  και σε 8 
εκλογ ικά  τμ ήμα τα  τη ς  Β ' 
Π ειρα ιά  δ ιανεμήθηκαν 
ψ ηφοδέλτια  τη ς  Α ' Πειραιά. 
Ψ ηφ οδέλτια  τω ν Σερρώ ν 
βρέθηκαν στη Β ' 
Θ εσσαλονίκης, τη ς  Κοζάνης 
στην Καρδίτσα, κ.λπ.
Στα εκλογ ικά  τμ ή μ α τα  τω ν 
ενορ ιώ ν Αγ. Γεω ργίου στο 
Ν. Ψυχικό, Ευαγγελισμού 
τη ς  Θ εοτόκου στον Υμηττό 
και Προφήτη Ηλία στο 
Παγκράτι δεν υπήρχαν καν 
ψ ηφ οδέλτια  τη ς  ΠΟΛΑΝ.
■ Π αρόμοια  καταγγελ ία  
έκανε και το  ΔΗΚΚΙ και 
αφορούσε την  απουσία 
ψηφοδελτίω ν του  από 30 
εκλογ ικά  τμήματα , όμω ς το  
πρόβλημα λύθηκε νω ρίς το  
πρωί.
•Δ ε ν  υπήρχαν καθόλου 
ψ ηφοδέλτια  τη ς  
«Μ αχόμενης Αριστερός» σε 
πολλά εκλογικά  τμ ήματα  
το υ  Ταύρου, τη ς  
Καισαριανής, του 
Π ερ ιστερ ιού και του 
Χάίδαρίου, καταγγέλλε ι η 
παράταξη Προσθέτει, 
επίσης, ότι σε εκλογικά  
τμ ή μ α τα  του  κέντρου τη ς  
Αθήνας, του  Βύρωνα, τη ς  
Κυψ έλης και σε χω ρ ιά  τη ς  
Α χα ΐας οι εφ ορ ευτικές  
επ ιτροπ ές δεν έδιναν 
ψ ηφοδέλτια  τη ς  
«Μ αχόμενης Αριστερός».

Ακυρο από 
2 χωριά για  
το χρυσό
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ακυρο έρ ιξα ν  ομαδικά οι 
κάτο ικοι δύο κοινοτήτω ν τη ς  
Β όρειας Χαλκιδικής, τη ς  
Ο λυμπ ιάδας και Βαρβάρας, 
αντιδρώ ντας μ ε τον  τρόπο 
αυτό στη λε ιτουργ ία  τη ς  
μονάδας μεταλλουργ ίας 
χρυσού, ιδ ιοκτησ ίας τη ς  
καναδικής π ολυεθνικής 
ε τα ιρ ε ία ς  ΤνΧ-ΘοΙά. Οι δύο 
α υ τές  κο ινότητες  είναι οι 
πλέον κοντινές στη μονάδα 
χρυσού. Υπενθυμίζουμε ότι 
ο ι κάτο ικο ι τη ς  περιοχής, 
εκπροσω πούμενοι από τους 
π ροέδρους τω ν κοινοτήτων 
τους, ξεκ ίνησαν εδώ  και 
οχτώ  περίπου μήνες 
κινητοποιήσεις 
δ ιαμαρτυρ ίας, π ροκειμένου 
να αποτρέψουν τη  
λε ιτουργ ία  τη ς  μονάδας 
χρυσού στην περιοχή τους, 
επ ικαλούμενο ι ζημ ιές που 
θα υποστούν το  περιβάλλον 
και ο εκ ε ί αναπτυσσόμενος 
τουρ ισμός. Γ ια το  θέμα  η 
Α λέκα Παπαρήγα δήλωσε: 
«Ας ενημερω θεί ο 
π ρόεδρος τη ς  κο ινότητας 
ότι το  ΚΚΕ καταψήφισε την 
παράδοση του  ορυκτού 
πλούτου τη ς  π ερ ιοχής 
στους ξένους και 
καταψήφισε και τη  
δημ ιουργία  αυτού του 
εργοστασίου. Εχουμε πάρει 
μ έρ ο ς  και στις 
κινητοποιήσεις το υ ς  και 
σ τους μαζικούς αγώ νες 
τους. Καλό θα είναι ο 
π ρόεδρος τη ς  κο ινότητας 
να  ενημερώ νει το  χωριό».



ΤΟ ΔΗΚΚΙ συσπείρωσε κατά κύριο λόγο ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά πήρε και από Ν.Δ.,
«Ανοιξη», ΚΚΕ. Πρώτο χτύπημα από Τσοβόλα στα οικονομικά

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΛΕΤΣΗ

Τ ο Δημοκρατικό
Κοινωνικό Κίνημα του 
Δ. Τσοβόλα πέτυχε 

τελικά να μπει στη Βουλή.
Ενα κόμμα, μόλις μερικών 
μηνών, που στηρίχτηκε 
αποκλειστικά στο πρόσωπο 
του ιδρυτή και προέδρου 
του, συσπείρωσε στους 
κόλπους του κατά κύριο 
λόγο ψηφοφόρους του 
ΠΑΣΟΚ.

Αλλά κατάφερε να διεισδύσει 
ακόμα και <πα λαϊκά στρώματα 
της Ν.Δ. Να προσελκύσει ψηφο
φόρους της Πολιτικής Ανοιξης 
και του ΚΚΕ.

Εγινε το κόμμα διαμαρτυρίας 
αυτής της εκλογικής αναμέτρη
σης και έτσι στέρησε απάτην Πο
λιτική Ανοιξη αυτό το πλεονέκτη
μα που είχε το 1993.

Παρά τις πιέσεις και τα διλήμ
ματα που άσκησε και έθεσε το 
ΠΑΣΟΚ στους ψηφοφόρους του 
ΔΗΚΚΙ, το κόμμα κατάφερε να 
κρατήσει τις απαιτοΰμενες για 
την είσοδό του στη Βουλή δυνά
μεις.

Οι δ ιαφ ορές
Η επόμενη μέρα των εκλογών 

βρίσκει τον Δ. Τσοβόλα αρχηγό 
του πέμπτου κόμματος της Βου
λής. Με έξι ή εφτά βουλευτές. Ο 
τρόπος που θα ασκήσει αντιπολί
τευση προσδιορίζεται από τα ε
ξής βασικά στοιχεία:

Τις σημαντικές του διαφορές 
από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ στα

Κόμμα όιαμαριυρίας με 
«ειόικό» αιην οικονομία

εθνικά θέματα και την οικονομία. 
Λόγω της δχρονης εμπειρίας του 
στο υπουργείο Οικονομικών 
(’81-’89), ο Δ. Τσοβόλας θα δώ
σει ιδιαίτερη έμφαση στα οικονο
μικά και θα είναι ίσως ο σκληρό
τερος επικριτής της κυβέρνησης 
του Κ. Σημίτη.

Το πρώτο του «χτύπημα» ετοι
μάζεται να το επιφέρει στη διάρ
κεια της συζήτησης για τον προϋ
πολογισμό. Ο Δ. Τσοβόλας πι
στεύει και δηλώνει πως δεν πρέ
πει να υποταχθεί η ελληνική οι
κονομία στη σκληρή οικονομική 
πολιτική που επιβάλλει το πρό
γραμμα σύγκλισης. Επισημαίνει 
ότι υπάρχουν τα περιθώρια να 
δοθούν αξιοπρεπείς αυξήσεις 
στους μισθούς. Να αυξηθούν οι 
συντάξεις και να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις μείωσης της α
νεργίας.

Αυτό θα είναι τα βασικό πεδίο 
δράσης του ΔΗΚΚΙ.

Στα εθνικά θέματα θα ασκήσει 
επίσης σκληρή αντιπολίτευση 
στην κυβέρνηση, γιατί πιστεύει ό
τι ο Κ. Σημίτης θα προχωρήσει σε

0  Δ. Τσοβόλας ενώ προσέρχεται στο εκλογικό τμήμα όπου ψήφισε

λύσεις που δεν θα συμφέρουν την 
Ελλάδα. Το αποδίδει μάλιστα 
αυτό σε «συμφωνίες» που ήδη έ
κανε ο πρωθυπουργός με τις 
ΗΠΑ.

Βέβαια, ο Δ. Τσοβόλας θα α

ντιμετωπίσει και προβλήματα 
στην οργάνωση και λειτουργία 
του κόμματος. Γιατί θα πρέπει να 
κρατήσει τις δυνάμεις του και να

δώσει ξεχωριστό στίγμα και χα
ρακτήρα στο κόμμα του.

Πάντως, όλα τα στοιχεία δεί
χνουν ότι το ΔΗΚΚΙ είναι ένα 
κόμμα που εκφράζει λαϊκά στρώ
ματα με έντονη οργή. Αν στην πο
ρεία του χρόνου η οικονομική πο
λιτική του ΠΑΣΟΚ δεν μπορέσει 
να ικανοποιήσει τα λαϊκά στρώ
ματα (ανέργους, αγρότες, συντα
ξιούχους), τότε το ΔΗΚΚΙ έχει 
προοπτικές να αυξήσει τις δυνά
μεις του.

Χε ιρ οκρ ότη μα
Κλίμα αισιοδοξίας επικρατού

σε το βράδυ στα γραφεία του 
ΔΗΚΚΙ στην οδό Χαλκοκονδύλη 
καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμή
σεις των στελεχών του κόμματος, 
ο πρώτος στόχος, η είσοδος του 
ΔΗΚΚΙ στη Βουλή, φαινόταν ότι 
επετεύχθη.

Ο Δημήτρης Τσοβόλας από 
την ώρα που έκλεισαν οι κάλπες 
ήταν στο «στρατηγείο» του κόμ

ματος, πλαισιωμένος από τους 
στενούς του συνεργάτες, τον κα- 
θηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, το 
δικηγόρο Νίκο Μαυρομάτη και 
άλλους και δεκάδες οπαδούς του.

Δύο φορές βγήκε για λίγα λε
πτά από το γραφείο του για να 
χαιρετήσει τους ψηφοφόρους 
που είχαν συγκεντρωθεί στη 
Χαλκοκονδύλη, εισέπραξε χει
ροκροτήματα και φιλιά και έδει
χνε εμφανώς ικανοποιημένος.

Το μέλος της Πολιτικής Γραμ
ματείας Μανώλης Μπακόπου- 
λος αμέσως μετά την ανακοίνω
ση των αποτελεσμάτων των δημο
σκοπήσεων, γύρω στις 8 το βρά
δυ, αρνήθηκε να κάνει οποιοδή- 
ποτε σχόλιο, τονίζοντας ότι το 
ΔΗΚΚΙ δεν θα συμμεριστεί αυτή 
την τακτική από σεβασμό στη Δη
μοκρατία.

Η δ ιίϋω ση
«Ιστορική αναγκαιότητα» χα

ρακτήρισε την ύπαρξη και την εί
σοδο στη Βουλή του ΔΗΚΚΙ ο Δ. 
Τσοβόλας, στη δήλωσή του στη 
Βουλή, ευχαριστώντας ιδιαίτερα 
όσους το ψήφισαν και «αντιστά- 
θηκαν στις κηδεμονίες των κυ
κλωμάτων».

Ο κ. Τσοβόλας επέμεινε ότι η 
ψήφος στο ΔΗΚΚΙ στράφηκε 
εναντίον της «συντηρητικής αντι
λαϊκής πολιτικής».

Τέλος, ευχαρίστησε τους οπα
δούς και τα στελέχη, «που έδω
σαν αγώνα άνισο, αλλά πειθάρ
χησαν στους κανόνες δεοντολο
γίας».

ΑτΙοΒε

Η αγορά της Ηλεκτρονικής Παραγωγής Εντυπου εξελίσσεται 
ολοταχώς ακολουθώντας την δυναμική πορεία της πληροφορικής.

Στην Άνοδο αναπτύσσουμε γνώση, συνεργαζόμαστε με 
έμπειρους εισηγητές, επαγγελματίες του χώρου καθώς και με μεγά
λα εκδοτικά συγκροτήματα και εταιρίες γραφικών τεχνών οι οποίες 
μας παρέχουν τις εγκαταστάσεις τους για πρακτική εξάσκηση των 

σπουδαστών μας.

Για σας που ενδιαφέρεστε να μπείτε στο κόσμο του 
Electronic Publishing προτείνουμε ένα ταχύρρυθμο τετράμη
νο καθημερινό πρόγραμμα 250 ωρών, το οποίο προσφέρει

επαγγελματική κατάρτιση για όλες τις φάσεις της διαδικασίας

Β της ηλεκτρονικής παραγωγής εντύπου. Ξεκινά από τις βασικές 
γνώσεις λειτουργικών συστημάτων, συνεχίζει στις τεχνικές σχε- 
διασμού, επεξεργασίας εικόνας, ηλεκτρονικής σελιδοποίησης 

και ψηφιακής διακίνησης εγγράφων. Τέλος καταλήγει στα multimedia - στη 
δημιουργία on-line και off-line παρουσιάσεων - και φυσικά στο σχεδίασμά σε
λίδων για το Internet.

Ανεβείτε και εσείς στο τρένο της πληροφορικής σήμερα, περάστε από το 
χαρτί στην οθόνη και κερδίστε μία καταξιωμένη επαγγελματική θέση στην 
αγορά του αύριο.

c a r v i o .
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ηλία Ηλιου 30 & Πυθέου 55, 117 43 Αθήνα 
Τηλ. 90 20 934 - 5, Fax. 90 12 243 

E-mail: anodos@netor.gr, http address: www.netor.gr/anodos

Απλός απόφοιτος... 
ή περιζήτητος

ΕΠ ΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙ ΑΣ!
01 Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ε Σ  Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ  Σ Τ Α  Μ . Μ . Ε

► ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

► ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ 

ΝΑΣΟΣΒΥΝΙΟΣ 

MAN ΟΣ ΓΟΒΑΤΖΙΔΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΨΑΡΡΑΣ

( Ειδική συνεργασία με τον διακεκριμένο 
Έλληνα Μουσικό

► ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
► ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ
► ΜΟΝΤΕΡ
► ΥΠ. ΤΗΛΕΟΠ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
► ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ
► ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΜΑΚΙΓΙΕΖ
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Ν Τ Α

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΕΪΤΑΝ ΙΔΟΥ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ0ΥΡΣ0ΓΛ0Υ

Ειδική οννεργαοία

• Άρτιος εξοπλισμός

• Οργανωμένα Studio TV 
και ραδιόφωνου

• Μονάδα
εξωτερικών μεταδόσεων

Μίμη Πλε'οσα )  (ΑνδρεαςBovrowoc,

Α Κ Μ Η
Στελεχώνει το Αύριο

ΔΙΠΛΩΜΑ 
’ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ι ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ /

ΑΘΗΝΑ: ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ16,11257,ΤΗΛ. 8224074, FAX. 8821803, ΑΡ.ΜΗΤΡ. 01014

mailto:anodos@netor.gr
http://www.netor.gr/anodos
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ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ, χειροκροτούμενοι και ...δεδομένοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Αγνωστη μόνο η σταυροδοσία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ε. ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ, Ε. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ, Σ. ΡΕΚΚΑΣ, 
Θ. ΤΣΑΤΣΗΣ, Ο. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

αμογελαστοί, αισιόδοξοι, 
επευφημούμενοι από τους οπαδούς 
τους και με ...σταθερό χέρι άσκησαν το 
εκλογικό τους δικαίωμα, χθες το πρωί, 

οι πολιτικοί αρχηγοί. Γνωστό, βεβαίως, το τι 
ψήφισαν, αλλά άγνωστο σε ποιους υποψήφιους 
βουλευτές τους έβαλαν σταυρό... Οι χθεσινές 
εκλογές ήταν οι μόνες από τη μεταπολίτευση και 
μετά στις οποίες δεν ψήφισε ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής. Μία οξεία οσφυαλγία δεν του το 
επέτρεψε. Αναλυτικά το ρεπορτάζ από την 
ψηφοφορία των αρχηγών των κομμάτων, καθώς 
και των X. Φλωράκη και Γ. Παπανδρέου, έχει ως 
εξής: ’

ΣΗΜΙΤΗΣ:
Κρίσιμη
αναμέτρηση
•  Ηταν 11 και 5 πρώτα 
λεπτά όταν ο πρωθυπουργός 
Κώστας Σ ημ ίτης ήρθε πεζός 
στα Καμίνια, στην οδό 
Δωδεκάνησου, στο 86ο 
εκλογικό τμήμα. «Ορίστε, 
έρχεται με τα πόδια» 
σχολίασε μία ηλικιωμένη 
γυναίκα, που αρκετή ώρα 
περιμένει κάτω από τον ήλιο. 
«Είσαι και θα  είσαι ο 
πρωθυπουργός» είναι το 
σύνθημα που τον υποδέχεται 
ακριβώς στην είσοδο του 
σχολείου και τον κάνει να 
χαμογελάσει πλατιά. 
Π αρόντες υποψήφιοι

βουλευτές της περιοχής: Ο 
Στ. Σουμάκης, ο Μ. 
Μπεντενιώτης, ο Γ. 
Π απασπύρου, αλλά και ο 
νομάρχης Αττικής Δημήτρης 
Ευσταθιάδης και ο πρόεδρος 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αθηνών-Πειραιώς 
Ευάγγελος Κουλουμπής.
Στο εκλογικό τμήμα υπάρχει 
ήδη το αδιαχώρητο, ο χώρος 
είναι «ναρκοθετημένος» από 
τα καλώδια των ζωντανών... 
συνδέσεων, ο πρωθυπουργός 
όμως προτιμά να 
καλημερίσει τους 
αντιπροσώπους και την 
εφορευτική επιτροπή. 
Χαμογελά συγκρατημένα, 
σχεδόν συνεσταλμένα, 
καθώς ρίχνει την ψήφο του 
στην κάλπη κι οι

νέο & 6 
ιΐζει σε 20 
ερά ζευγάρια

κρουαζιέρα
στο Αιγαίο.

νικητών είναι
Λιουγκας Στ. 
Καλτοίδου Α. 
Καζαρίδου Α. 
Γεωργόπουλος Γ.
Ελευθεράκης Α.

Νάκου Α. 
Αβραμόττουλος Α. 
Μ ιχοηλιδου Ε. 
Χρυοοστομίδης Π. 
Μανουσάκης Στ.

Μάλλης Ν. 
Κομμένου I. 
Ζλατάνη Κ.
Ροδίτης Π. 
Μιχαλακοπούλου Κ.

ία φ ά κ ο υ  Σ. 
Μ ηατσούτο Κ. 
Ζαμττελουτάκη Μ, 
θω μ ά  Κ,

Τις θερμές εκδηλώσεις μιας οπαδού του ΚΚΕ 
δέχεται η Αλέκα Παπαρήγα

Με την αισιοδοξία της διαγραφόμενης εκλογικής 
επιτυχίας του ΣΥΝ ψήφισε ο Ν. 

Κωσταντόπουλος

φωτογράφοι ορμούν γ ια  την 
καθιερωμένη φωτογραφία. 
Φεύγοντας δεν ξεχνά -παρά 
το γεγονός ότι τον τραβούν 
οι άνθρωποι της φρουράς 
του- να  χαιρετήσει καθέναν 
χωριστά όλα τα μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής και 
το δικαστικό αντιπρόσωπο. 
Στη συνέχεια ο 
πρωθυπουργός χαρακτήρισε 
στις δηλώσεις του αυτή την 
εκλογική αναμέτρηση 
κρίσιμη και είπε πως ο 
Ελληνας πολίτης πρέπει να 
κρίνει, να  συγκρίνει και να 
αξιολογήσει τις θέσεις των 
κομμάτων, τις λύσεις που 
προτείνουν και τους 
πολιτικούς. «Αν κρίνει, 
συγκρίνει και αξιολογήσει» 
είπε ο κ. Σημίτης «θα ψηφίσει 
ΠΑΣΟΚ που είναι το κόμμα 
που έχει τις δυνάμεις να 
οδηγήσει τη χώρα στη νέα 
εποχή του 21ου αιώνα».

ΕΒΕΡΤ:
Αλλη
μέρα... ξυπνάει
•  Στο 315ο μικτό εκλογικό 
τμήμα Ταύρης Εβρου 
άσκησε χθες στις 10 π.μ. το 
εκλογικό του δικαίωμα ο 
πρόεδρος της Ν.Δ. 
Μ ιλτιάδης Εβερτ. Νωρίτερα 
ο κ. Εβερτ εκκλησιάστηκε 
στον ιερό ναό του Αγίου 
Γεωργίου Ταύρης όπου τον 
υποδέχθηκαν κάτοικοι της 
περιοχής, οι υποψήφιοι 
βουλευτές και στελέχη του 
κόμματός του. Μ ετά την 
εκκλησία, ο πρόεδρος της 
Ν.Δ. ήπιε καφέ στο 
καφενείο του χωριού και 
συνομίλησε με τους 
κατοίκους. Λίγο αργότερα 
σε δηλώσεις του στους 
δημοσιογράφους τόνισε: 
«Σήμερα τα λόγια των 
πολιτικών περιττεύουν. Γιατί 
σήμερα μιλάει ο ελληνικός 
λαός, μιλάει ο πολίτης. Και 
με την ψήφο του χαράσσει το

μέλλον της πατρίδας του. 
»Εχω εμπιστοσύνη στον 
πολίτη, στον Ελληνα και στιν 
κυρίαρχο ελληνικό λαό και 
πιστεύω ότι αύριο ξυπνάει 
μία νέα μεγάλη μέρα για τηι 
Ελλάδα». Σε ερώτηση τι 
μήνυμα στέλνει από την 
ακριτική κοινότητα, είπε:
«Το μήνυμα που θέλω να 
μεταφέρω, είναι μήνυμα 
αισιοδοξίας. Πιστεύω ότι 
έχουν μέλλον και πρέπει να 
έχουν μέλλον οι ακριτικές 
περιοχές. Γνωρίζω τα 
προβλήματα. Α ν δεν τα 
γνώριζα, δεν θα ήμουν εδώ»

ΠΑΠΑΡΗΓΑ:
Σε επαγρύπνηση 
λαέ
•  Η γενική γραμματέας τοι 
ΚΚΕ Αλέκα ΙΙαπαρήγα
ψήφισε, στις 10.30 χθες το 
πρωί, στο 1359 ο εκλογικό 
τμήμα στην Καλογρέζα. Σε 
δηλώσεις της τόνισε:
«Ο λαός, ιδιαίτερα τα φτωχέ 
λαϊκά στρώματα, από αύριι 
πρέπει να είναι στο πόδι, σε 
επαγρύπνηση, ιδιαίτερα 
μπροστά στην ψήφιση του 
νέου κρατικού 
προϋπολογισμού. Διότι τα 
προβλήματα δεν θα 
σταματήσουν, αντίθετα θα 
έχουμε νέα αντιλαϊκά μέτρο 
»Το ΚΚΕ με νέα ορμή, με νέι 
μαχητικότητα και με νέα 
πείρα θα σταθεί στο πλευρό 
των εργαζομένων, στην 
πρώτη γραμμή των αγώνων 
τους, για την ευρύτερη 
συσπείρωση όλων εκείνων 
των δυνάμεων που θέλουν ν 1· 
αντιπαλέψουν την πολιτική 
της λιτότητας και της 
ανεργίας».

ΚΩΝΣΤΑΝΤ0Π0ΥΑ0Σ 
Αρχή 
η Βουλή
•  Στο 726ο εκλογικό κέντρυ

στα Εξάρχεια  ψήφισε ο 
πρόεδρος του Συνασπισμού 
Νίκος Κωνσταντόπουλος.
Εφτασε εκεί λίγα λεπτά μετά

τις 11.00 
συνοδευό- 
μενος από 
φίλους και 
συνεργάτες. 
Σε δηλώσεις 
του κατά την 
έξοδό του 
από το 
εκλογικό 
τμήμα 
δήλωσε την 
αισιοδοξία 
του για  το 
αποτέλεσμα 
σε ό,τι 
αφορά το 
Συνασπισμό 
και την 
είσοδο του 
κόμματος 
στη Βουλή, 
λέγοντας ότι 
«η Βουλή για 
το
Συνασπισμό 
είναι η 
αρχή».
Χαρακτήρισε 
τις εκλογές 
κρίσιμες και 
εξέφρασε την 
ελπίδα ότι οι 
ψηφοφόροι 
επρόκειτο να 
ψηφίσουν με 
καρδιά και 
με μυαλό. 
«Ελπίζω η 
αγάπη σας 
να είναι 
στήριγμα», 
είπε,
συμπληρώ
νοντας με 
χαμόγελο 
«θα πάμε 
καλά». 
Φεύγοντας, 
χαιρέτησε 
τους
αρκετούς 
ψηφοφόρους 
που

έσπευσαν να  του σφίξουν το 
χέρ ι και να του ευχηθούν.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Κ. Στεφανόπουλος: Εκλογικό κλί|ΐα; Δεν ξέρω, γιατί δεν αναμίχθπκα

Χειραψία του 
Προέδρου της 
Δημοκρατίας 
με μέλη της 

εφορευτικής 
επιτροπής

ΠΑΤΡΑ.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πάτρα, ψήφισε χθες ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής 
Στεφανόπουλος. Ηταν η πρώτη φορά στην ιστορία 

που Π ρόεδρος της Δημοκρατίας ψήφισε στην επαρχία. 
Οταν του ζητήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο, τόνισε: 
«Εύχομαι και ελπίζω ότι η κυβέρνηση που θα  προκύψει 
από τις εκλογές να  αντιμετωπίσει με επιτυχία τα 
προβλήματα του τόπου».
Ερωτηθείς γ ια  το κλίμα που επικράτησε στην προεκλογική 
περίοδο, απάντησε:
«Δεν το κατάλαβα και πολύ γιατί δεν αναμίχθηκα στην 
εκλογική κίνηση». Λεπτομέρεια:
Το εκλογικό τμήμα που ψήφισε ο κ. Στεφανόπουλος, το 
316, ήταν παλιά φυλακές και τώρα φιλοξενεί Δημοτικό 
Σχολείο.

ΔΕΞΙΑ: Με το 
γνωστό 

χαμόγελό του 
έριξε ο Κ. 
Σημίτης το 
ψηφοδέλτιο 
στην κάλπη 

ΑΚΡΗ ΔΕΞΙΑ: 
Ενα καφέ πίνει 
ο Μ. Εβερτ πριν 

ψηφίσει. 
Απεδείχθη «της 

παρηγοριάς»

Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί:

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ



Πόσο επηρεάζουν 
οι δημοσιογράφοι 

στις εκηογές;

Της ΒΙΚΗΣ ΤΣΙΩΡΟΥ

Αντανακλώντας το αίσθημα 
της κοινής γνώμης, ο σύγ
χρονος αμερικανικός κινη
ματογράφος παρουσιάζει συνήθως το 

δημοσιογράφο σαν ένα πρόσωπο πο
μπώδες, χορτάτο και αμφίβολης ηθι
κής αξίας. Αντίθετα, πριν από αρκετές 
δεκαετίες, το κοινό εκείνης της επο
χής, έβλεπε στο πρόσωπο του εργαζό
μενου στον Τύπο τον ατρόμητο υπε
ρασπιστή απλών ανθρώπων, εκείνον 
που πάλευε ενάντια στη διαφθορά και 
στις κάθε είδους σκευωρίες.

Αυτή η αντιστροφή της εικόνας - 
σύμφωνα με το δημοσιογράφο Σερζ 
Αλιμί, που κάνει μια ανασκόπηση του 
αμερικανικού Τύπου, και σημειώνει 
σχόλια των εφημερίδων για τη στάση 
των δημοσιογράφων απέναντι σε πολι
τικούς και απλούς πολίτες -οφείλεται, 
αφενός στο ότι ο δημοσιογράφος 
σήμερα εκ τ ίθ ε τα ι σε λάθος χώρο 
και αφ ετέρου  στο ό τ ι ε κ  τω ν  
πραγμάτων έχε ι περισσότερα κοι
νά στοιχεία με αυτούς που έχουν  
άμεση σχέση με τα  MME, παρά με 
εκε ίνους για τους οποίους γρά
φει.

Στις τελευταίες τρεις εκλογικές ανα
μετρήσεις στις ΗΠΑ, η συμπεριφορά 
των εκπροσώπων του Τύπου απέναντι 
στους υποψήφιους έγινε αντικείμενο 
αρνητικής κριτικής, ενώ οι ίδιοι οι δη
μοσιογράφοι κατηγορήθηκαν για άμε
τρη κολακεία απέναντι τους, αλλά και 
για συγκάλυψη γεγονότων. Πριν από 
οκτώ χρόνια, ένας σοβαρός Αμερικα
νός αρθρογράφος σχολιάζοντας την 
κολακευτική κάλυψη της «κενής, αόρι
στης και χυδαίας», όπως τη χαρακτή
ρισε, προεκλογικής εκστρατείας του 
Τζορτζ Μπους, παραδεχόταν πως ο 
Τύπος είχε «πιάσει πάτο». Τόσο το 
1984, με τον Ρόναλντ Ρίγκαν, όσο το 
1988 με τον Τζορτζ Μπους και το 1992 
με τον Μπιλ Κλίντον, η αμφισβήτηση 
του τρόπου με τον οποίο κάλυψαν οι 
δημοσιογράφοι την προεκλογική εκ
στρατεία ήταν έντονη. Κάθε φορά, την 
επομένη των εκλογών, δίνονται εξηγή
σεις, στη συνέχεια υποσχέσεις, πως η 
επόμενη κάλυψη θα είναι καλύτερη, 
αλλά χωρίς ποτέ να τηρηθούν.

«Δυοανάϋογο
ενδιαφ έρον»

«Αναλύοντας την κάλυψη των προ
κριματικών εκλογών του 1996 από τα 
MME -γράφει ο αρχισυντάκτης του US 
News and World Report, Stephen Bu- 
dianski- διαπιστώνεται πως ήταν η χει
ρότερη των τελευταίων ετών. Λιγότερο 
από κάθε άλλη φορά θέσαμε ερωτή
σεις ουσίας. Περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά χρησιμοποιήσαμε δη
μοσκοπήσεις για  να προϊδεάσουμε 
το  κοινό, φλυαρήσαμε για  τα κ τ ι
κ ές  και σ τρατηγ ικές, αφιερώ σαμε 
δυσανάλογο ενδ ιαφέρον σ τ ις  προ
βλέψ ε ις  τω ν δημοσιογράφων».

Αλλά ο ρόλος των δημοσιογράφων 
δεν περιορίζεται στις υποκειμενικές 
προγνώσεις. Θέτοντας εαυτούς στην 
ίδια ή και υψηλότερη θέση από αυτήν 
των πολιτικών, καθορίζουν οι ίδιοι το 
χρόνο που θα δοθεί στον κάθε υποψή
φιο για να απευθυνθεί στους πολίτες. 
Το 1968, σε ένα τηλεοπτικό δελτίο, 
ένας πολιτικός δεν μπορούσε να μιλή
σει περισσότερο από 42 δευτερόλε
πτα.

Αργότερα, έκριναν πως αυτός ο 
αποσπασματικός λόγος έκανε τους τη
λεθεατές να πλήττουν και πως η εκπο
μπή τους έχανε το «ρυθμό» της. Ετσι ο 
χρόνος μειώθηκε. Υστερα από 20 χρό
νια, το 1988, ο υποψήφιος γ ια  την  
προεδρία τω ν ΗΠΑ ε ίχ ε  δικαίωμα  
ήχου μόλις 9 δευτερολέπτω ν, και

αυτόματα ο π ολιτικός λόγος μετα 
τράπηκε σε ένα ε ίδ ο ς  χωρατού.
Επαγγελματίες του είδους έγραφαν 
προτάσεις με χιουμοριστικό ύφος, ει
δικά για την τηλεόραση: «Αν είστε κου
φοί, διαβάστε τα χείλη μου: Δεν θα 
υπάρξουν νέοι φόροι» (Read my 
leaps: no new taxes!), ήταν το σύνθη
μα του υποψήφιου, τότε, Μπους. Αν 
στο χρόνο που καταλάμβανε αυτή η 
φράση προσθέταμε και τα απαραίτητα 
χειροκροτήματα με τα οποία έκλεινε 
το «μήνυμα», ο λογαριασμός έβγαινε 
σωστός: ακριβώς 9 δευτερόλεπτα.

Εε Λ ίγο θα... 
γ α β γ ίζο υ με

Επόμενο ήταν να εμ
φανιστεί τα τελευταία 
χρόνια η λεγάμενη «κοι
νω νική δημοσιογρα
φία», όταν ορισμένοι 
άνθρωποι των MME 
προσπάθησαν να Βά
λουν μια τάξη στο χώρο.
Η προσπάθεια, όμως, 
αυτή στην αρχή δεν 
έπιασε τόπο. Ο Νταν 
Ράδερ, παρουσιαστής 
του δελτίου ειδήσεων 
του CBS, υποσχέθηκε 
πως στο κανάλι του κά
θ ε  υποψήφιος θα ε ί
χε στη δ ιάθεσή του  
30 συνεχόμενα δ ευ τε 
ρόλεπτα για να εκ θ έ 
σει την  άποψή του.
Ωστόσο, οι πολιτικοί 
έχοντας συνηθίσει στη 
λογική της «μικρής φρά
σης», αντί να εκφρά- 
σουν τα κύρια σημεία 
της πολιτικής του σκέ
ψης, γέμιζαν το μισό λε
πτό που τους δόθηκε 
πάλι με συνθήματα. Το 
1992, ο μέσος όρος του 
προαναφερόμενου χρό
νου έπ εσε πάλι στα 8 
δευτερόλεπ τα  και το  
1996 στα εφ τά . Ο οι- 
κολόγος πρόεδρος των 
Καταναλωτών και ηγέ
της του Green Party,
Ralph Nader, λέει:

«Οταν μου ζήτησε το NBC να εκθέσω 
την πολιτική μου άποψη, τους απάντη
σα με τρεις φράσεις, όλες μεταξύ 10 
και 14 δευτερολέπτων, αλλά δεν πέρα
σε τίποτε. Επειτα από μια εβδομάδα 
ξαναήρθαν και τους έκανα μια δήλωση 
των 5 δευτερολέπτων. Φυσικά τη μετέ
δωσαν. Σύντομα δεν θα μ ιλάμε πια. 
Απλά θα γαβγίζουμε: Ναι! Οχι!” . 
Πώς θέλουμε να Βγάλουμε συνειδητο
ποιημένους ηγέτες κάτω από τέτοιες 
συνθήκες;».

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Βιρτζίνια, ο Larry Sabato προσθέτει: 
«Δεν είναι μόνο ότι η τηλεόραση πα

ραχωρεί όλο και λιγότερο χρόνο στους 
υποψήφιους, αλλά και ότι οι δημοσιο- 
γρ ά φ ο ι-β εντέτες  καταναλώνουν 
όλο και μεγαλύτερο μέρος από το  
χρόνο μ ιας εκπομπής γ ια  να εκ- 
φράσουν τ ις  δ ικές  τους  απόψεις». 
Μεταξύ 1ης Ιανουάριου και 4ης Μαρτί
ου του 1996, δηλαδή την εποχή των 
δύο πρώτων προκριματικών αναμε
τρήσεων, τα εκλογικά προγράμματα 
των τηλεοπτικών δελτίων ABC, CBS, 
NBC αφιέρωσαν 111 λεπ τά στους  
εννέα  δημοκρατικούς υποψήφι
ους, ενώ  οι δημοσιογράφοι που 
τους «κάλυπταν» χρησιμοποίησαν

647 λεπτά...
Σε δύο πρόσφατες εκδόσεις, στο Βι

βλίο του νέου αρχισυντάκτη του «US 
News and World Report», και σε ένα 
άλλο του δημοσιογράφου της «Wash
ington Post», Howard Kurtz, στιγματί
ζονται οι νέες αρνητικές τάσεις που 
καταγράφονται στο χώρο της δημο
σιογραφίας: οι δημοσιογράφοι-βεντέ- 
τες και η ανάλογη κάλυψη των γεγονό
των, η τοποθέτηση της τηλεόρασης σε 
διάφορα θέματα, οι υπέρογκες αμοι
βές ορισμένων δημοσιογράφων και ο 
υποκειμενικός σχολιασμός.

Ο βετεράνος δημοσιογράφος της 
«Washington Post», Richard Harwood 
εξηγεί τους λόγους αυτής της μετα
μόρφωσης του επαγγέλματος: «Παλαι- 
ότερα δεν περιγράφαμε απλώς τη ζωή 
του μέσου ανθρώπου. Ημασταν μέρος 
της. Ζούσαμε στις ίδιες γειτονιές και οι 
ρεπόρτερ θεωρούνταν μέλη της εργα
τικής τάξης (...). Αργότερα, άνθρωποι 
πιο μορφωμένοι μπήκαν στο επάγγελ
μα. Οι μισθοί αυξήθηκαν. Τον παλαιό 
καιρό, το βιοτικό επίπεδο των δημο
σιογράφων ήταν ελαφρώς ανώτερο 
από του εργάτη γείτονά του. Από τη 
δεκαετία του ’80, όμως, το βιοτικό επί
πεδο των δημοσιογράφων στις μεγά
λες πόλεις είναι ελαφρώς χαμηλότερο 
από εκείνο των δικηγόρων και των επι

χειρηματιών γειτόνων του. 
Είναι όλοι αυτοί που λόγω 
της κοινής ζωής τους με 
τις τάξεις των προνομιού
χων, ευαισθητοποιούνται 
πολύ περισσότερο για τα 
προβλήματα των λίγων, 
παρά για την τύχη των ερ
γαζόμενων που αμείβο
νται με χαμηλά μεροκάμα
τα».

«Στην πραγματικότητα», 
γράφει το περιοδικό «The 
Nation», «πρόκειται για 
αυλικούς. Η άποψή τους  
για  την  α ν τικ ε ιμ εν ικό 
τη τα  και για τη ν  ιεράρ
χηση τω ν πληροφο
ριών, το υς  κρατούν  
ομήρους μ ιας, συχνά, 
φ αντασ τικής  δ ιένεξης  
μεταξύ  ατόμων που 
αποτελούν την  π ολιτι
κή ε λ ίτ  τη ς  Ουάσι- 
γκτον. Ζουν σ’ ένα ερμη
τικά κλεισμένο κουκούλι, 
συναναστρεφόμενοι τους 
ισχυρούς που αποφασί
ζουν για τους πολλούς και 
δεν μετακινούνται από τις 
μεγαλουπόλεις όπου 
ζουν, παρά μόνο για να 
δώσουν διαλέξεις, αντί 
αδρός αμοιβής. Επιχειρη
ματολογούν για θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης, 
αλλά δεν έχουν γνωρίσει 
ποτέ από κοντά πώς τα 
βγάζει πέρα μια άνεργη 
μητέρα».

την αμερικανική 
πρακτική, ασκείται 
έντονη κριτική για 
το ρόλο των 
δημοσιογράφων, 
ιδιαίτερα των 
τηλεοπτικών. 
Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα: ό 
μέσος χρόνος που 
έχει στη διάθεσή 
του ν’ απαντήσει 
ένας πολιτικός είναι 
...7 δευτερόλεπτα

Στις ΗΠΑ, η «κοινωνική δημοσιογραφία» δημι- 
ουργήθηκε από την επιθυμία ορισμένων λει

τουργών της, να αποφύγουν την παγίδα των εκλο
γικών στρατηγικών και των ψευτο-γεγονότων που 
προωθούντο παραδοσιακά πολιτικά σχήματα. Αυ
το ί οι δημοσιογράφοι επιδιώκουν να ξαναδοθεί ο 
λόγος στους πολίτες, που πολύ συχνά μετατρέ- 
πονται σε παθητικούς θεατές θεμάτων και προ
βληματισμών που δεν τους αφορούν, ενώ αντίθε
τα ποτέ δεν παρουσιάζονται μέσα από συζητήσεις 
ή αναλύσεις προβλήματα ζωτικής σημασίας γ ι’ 
αυτούς.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να πραγμα
τοποιήσουν το σκοπό τους είναι η διενέργεια δη
μοσκοπήσεων σχετικά με θέματα που ενδιαφέ

ρουν τους κατοί-

Η κοινωνική κους μιας περι0'π  n v i f w v i m i  χής και που δεν
παρουσιάζονται 
από τα μεγάλα 
MME. Από τις 

πληροφορίες που συγκεντρώνουν με αυτόν τον 
τρόπο, τα περιοδικά και οι εφημερίδες ετοιμάζουν 
ρεπορτάζ για τα  κοινωνικά ή άλλα προβλήματα 
που απασχολούν τους αναγνώστες.

Μερικές φορές προχωρούν ακόμη περισσότε
ρο, και οργανώνουν δημόσιες συγκεντρώσεις στις 
οποίες οι πολίτες μπορούν, παρουσία ειδικών και 
εκπροσώπων των τοπικών αρχών, να προτείνουν 
δικές τους λύσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις μερικές 
φορές μεταδίδονται από την τηλεόραση ή το ρα
διόφωνο. Οι δημοσιογράφοι έχουν ένα ρόλο πολύ 
διακριτικό, περιοριζόμενοι στο να συλλέγουν πλη
ροφορίες ή να θέτουν επιπλέον ζητήματα. Στόχος 
τους είναι να διατηρήσουν ένα επίπεδο διαλόγου 
που να ευνοεί την ανταλλαγή απόψεων αντί να 
προκαλεί απατηλές εντυπώσεις.

δημοσιογραφία



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΖ

Εκ των Εσω

Σ Τ Ι Γ Μ Α  ( 1 ) . . .  Παραθέτουμε αποσπάσματα 
από τα κύρια άρθρα ορισμένων εφημερίδων:

•  «Καθημερινή» I  «Δεν χρειάστηκε η κα
ταμέτρηση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων από 
τις προεκλογικές δημοσκοπήσεις, οι ποικίλων εντά
σεων επιφυλάξεις μεγάλου αριθμού πολιτών απέ
ναντι στα κόμματα εξουσίας προεκλογικώς, για να 
διαπιστωθεί η συρρίκνωση της εμπιστοσύνης προς 
αυτά. Το φαινόμενο έχει προ πολλού διαπιστωθεί 
στην ελληνική κοινωνία εκτός προεκλογικών περιό
δων. Το γνωρίζουν αυτό οι πολιτικές ηγεσίες των 
μεγάλων κομμάτων και δεν είναι λίγοι άλλωστε οι 
πολιτικοί που το παραδέχθηκαν ευθέως κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.
Αν λοιπόν η κυβέρνηση, η οποία θα σχηματιστεί την 
ερχόμενη εβδομάδα, δεν εργαστεί σοβαρά για να 
ανατρέψει την κατάσταση αυτή, τότε η πολιτική δύ
ναμή της, ανεξαρτήτως του εκλογικού ποσοστού 
που θα προκύψει απόψε απ’ τις κάλπες, θα είναι 
ισχνή».

• Κυριακάτικη Ε.» Ζ «Χρειάζεται συνε
χής και ανυποχώρητος αγώνας, χρειάζεται εγρή
γορση, γιατί και ο συντηρητικός καπιταλισμός έχει 
ισχυρές εφεδρείες δυνάμεων, οι οποίες ευνοήθη
καν και κυριολεκτικά “ξεσάλωσαν” μετά την κατάρ
ρευση των καθεστώτων του λεγάμενου υπαρκτού 
σοσιαλισμού.
Ιδιαίτερα “ ξεσάλωσαν” οι καπιταλιστικές αντιλή
ψεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, εκεί που έχει να 
δώσει την πιο σκληρή μάχη για το μέλλον της και η 
Ελλάδα.
Αυτή την κρίσιμη μάχη θα τη δώσει με κυβέρνηση 
της συντηρητικής μειοψηφίας του εκλογικού σώμα
τος ή με μία κυβέρνηση που θα εκφράζει το προο
δευτικό δημοκρατικό ρεύμα της ελληνικής κοινω
νίας και θα έχει συγκροτημένη πολιτική προοπτι
κή».

•«Βήμα» (από το άρθρο του διευθυντού του, 
κ. Σ. Ψυχάρη): «Παρά τις φραστικές ακρότητες του 
προεκλογικού αγώνα, η Ελλάδα πατάει γερά στα 
πόδια της. Καμιά από τις δύο παρατάξεις που διεκ- 
δικούν σήμερα στις κάλπες την ευθύνη για τη δια
κυβέρνηση του τόπου δεν επιδιώκει ψυχολογικούς 
ή ιδεολογικούς διχασμούς.
Το πολιτικό παιχνίδι της ανανέωσης όμως δεν μπο
ρεί πια να παιχθεί μόνο στη Βουλή (και μάλιστα σε 
Κοινοβούλιο με συνεχώς κενά έδρανα). Θα παιχτεί 
στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, όπου οι παραγωγι
κές δυνάμεις του τόπου θα δώσουν κρίσιμο αγώνα, 
για να αυξηθεί ο παραγωγικός πλούτος, να μεγαλώ
σει η πίτα από την οποία τρέφεται η χώρα- όπου η 
πάσης φύσεως φορείς του κράτους πρέπει να δώ
σουν μιαν άλλη μάχη για την ορθή διαχείριση του 
προαναφερθέντος πλούτου. Ο εκσυγχρονισμός 
δεν είναι σύνθημα, είναι ανάγκη που καλώς ή κα
κώς μας αφορά όλους».

• «Εποχή»: «η νέα μονοκομματική κυβέρνη
ση που κατά πάσα πιθανότητα θα προκύψει -ελέω 
του ληστρικού εκλογικού νόμου- θα είναι μια αστα
θής κυβέρνηση που θα έχει το δύσκολο έργο να 
υλοποιήσει το δυσΒάσταχτο για την κοινωνία πρό
γραμμα σύγκλισης.
Το σχέδιο φαινόταν καλό και εύκολο: με αιφνιδια
στικές εκλογές να προκύψει ισχυρή κυβέρνηση, 
πρόθυμη και ικανή να πάρει τα “ αναγκαία” μέτρα. 
Το σχέδιο όμως δεν βγαίνει όπως το ήθελαν και 
προκύπτει όχι μόνο ασταθής κυβέρνηση, αλλά και 
ασταθές πολιτικό πλαίσιο. Η “νέα εποχή” επιφύ
λασσε τελικά δυσάρεστες εκπλήξεις στους ανθρώ
πους της».

•  « Α δ .  Τ ύ Π Ο ς » :  «...Αν σήμερα ο κ. Σημίτης 
εκλεγεί...
Αν εκλεγεί ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στο... 1949 
και στο Σχέδιο Μάρσαλ! Θα γίνει Σχέδιο Μάρσαλ 
και το Β ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης -όπως, άλλω
στε, Σχέδιο Μάρσαλ έκανε ο προκάτοχός του και το 
Α ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Ετοιμαστείτε για υποταγή στους ξένους, χωρίς κα
νένα αντάλλαγμα. Ετοιμαστείτε να γίνετε το Χάρλεμ 
και το Σόχο του δυτικού κόσμου -ανυπόληπτοι και 
τρομαλέοι ικέτες και επαίτες.
Και τελικά, βέβαια, οι Τούρκοι θα περάσουν. Οπως 
και το 1453 -παρά τις ταπεινώσεις και τις ικεσίες 
μας στην Παπική Δύση...».

Ευκρινές
πρόσημο

Μ ε χαρούμενες σημαίες και δηλώσεις-καρμπόν, με μικροεκπλήξεις και τηλε- 
φλυαρία έλαβε τέλος η «ωραία παράσταση». Η «εποχή του εκσυγχρονισμού» 
αρχίζει ·  ·  ·  Κάτι λέει ο γερο-Σάμπατο, ο σπουδαίος Αργεντινός συγγρα

φέας (ότι δέκα-δεκαπέντε νοματαίοι, στις Βρυξέλλες, έχουν την τύχη της Ευρώπης στα χέρια 
τους), αλλά τέτοιες ώρες ελάχιστοι δίνουν σημασία στο σηκωμένο χέρι τ ω ν  ε ν ισ τα μ έ ν ω ν  
•  ·  ·  Ευλόγως συγκινημένος ο'πρωθυπουργός της «νέας εποχής» δεν απέφυγε τα φάλτσα: 
Βρήκε θετική εξέλιξη την επιτυχία των μικρών κομμάτων, τα οποία θα συμμετέχουν στην «πολυ- 
φωνική Βουλή». Κ ι ό μ ω ς  ο ίδιος έλεγε ότι «τα μικρά κόμματα, λόγω εκλογικού νόμου, δεν μπο
ρούν να διαδραματίζουν ρόλο στη Βουλή» ·  ·  ·  Και ακόμη χειρότερα: Το σχόλιό του για την 
π α ρ α ίτη σ η  Ε β ε ρ τ  ήταν ατυχές (ή μάλλον: το ύφος του κ. Σημίτη που απέπνεε κάποια μοχθη- 
ρία, ίσως και να αδικούσε τις πραγματικές του προθέσεις) ·  ·  ·  CUT: Πόσο πικραμένος, πό
σο στενοχωρημένος έδειχνε ο κ. Μητσοτάκης από την ήττα της Ν.Δ. Ως συνήθως ήταν ειλικρι

νής... Και απογοη
τευμένος, βεβαίως, 
μια και ο ίδιος είχε 
προσπαθήσει... τό
σο πολύ να επικρα
τήσει το κόμμα του 
• ·  ·  Σχεδόν
μεσάνυχτα: Ο  πρω
θυπουργός χαμο
γελάει στη Σταδίου. 
Ο ι Β ρ υ ξ έ λ λ ε ς , 
καθώς και το σύνο
λο του ευρωπαϊκού 
Τύπου, ετοιμάζονται 
να χειροκροτήσουν 
την επικράτηση του 
«εκσυγχρονισμού» 
στην Ελλάδα. Οι λέ
ξεις, οι γνωστές οι 
προεκλογικές, αφή
νουν στο βεστιάριο 
τη στολή τους. Και 
οι καναπέδες, επι
τέλους, θα «επανέλ- 
θουν» στη φυσιολο-

το ν  χ ρ η ζτ ο υ  π ικ ρ ίλ α  - α π ο  τ η ν  «ΕΠΟΧΗ» γική χρήση...

SS.H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
r  Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα *

« Υ π ο θ η κ ε υ μ έ ν η »  η  ν ί κ η
Ο νικητής της αμφίρροπη; -μέχρι και την τελευταία στιγμ ή- μάχης θα  κληθεί πρωτίστω; 
ν’ αντιμετωπίσει το έλλειμμα εμπιστοσύνης και ισχύος της νέας κυβερνήσει»;

Επισφαλής 
κάθε
πρόβλεψη

ΔίερΥοοίεε από αύριο 
ο όϋα τα κόμματα... ΤΟ ΠΑΡΟΝ
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Α υ γ ή ■« το ΒΗΜΑ 1
Οι πολίτες επιλέγουν ιπν ισχυρή κυβέρνηση ms veas enoxñs και ms ελπίδας

Σ υ σ π είρ ω σ η  γ ια  τ η  ν ίκ η
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Ν ί κ η  ς τ ο  Ο ρ ιο  
Σ τ α τ ισ τ ι κ ο ύ  Λ ά θ ο υ ς

η  Ε π ό μ ε ν η  Μ έρα
οτα κόμματα

Ποιες είναι οι κρίσιμες “

Προβλάκκραμη-άλη άνοδο οτις Jirôwïc αγορές

β

Τ ίτλοι Χ θες
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ:
Πράσινο ηογκρόμ. 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ψήφος 
ευθύνης.
ΑΥΡΙΑΝΗ: Πρωθυπουργός 
όλων των Ελλήνων.
ΕΘΝΟΣ: Εντολή για νέο 
ξεκίνημα.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ OPA: Ενας στους 
δύο πίνει το... κώνειο. 
ΕΠΕΝΑΥΤΗΣ: Νίκη στο όριο 
στατιστικού λάθους.
Η ΑΥΓΗ: ΣΥΝ με σιγουριά.
Η ΕΠΟΧΗ: Εκλογές 
αμφισβήτησης.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 
«Υποθηκευμένη» η νίκη. 
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ: Να σηκωθώ 
από τον καναπέ. 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ηρθε η ώρα 
του λαού.
ΤΟ ΒΗΜΑ: Η Ελλάδα ελπίζει. 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Νίκη με άγχος. 
ΤΥΠΟΣ: Ολοι μαζί για τη νίκη.

Ξένος Τ ύπος
ΖΙΝΤΝΤ. ΤΣΑΪΤΟΥΝ ΓΚ: Το
Λονδίνο προκαλεί την Ευρώπη 
στη διαφωνία σχετικά με τη 
«νόσο των τρελών αγελάδων». 
ΙΝΤΕΡΝ. ΧΕΡ. ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ: 
Η Ευρωπαϊκή Ενωση επιτίθεται 
κατά του βρετανικού σχεδίου να 
μην υπάρξει αραίωση των 
κοπαδιών βοοειδών. 
ΛΙΜΠΕΡΑΖΙΟΝ: Ο Τιμπόν 
εμφανίζει το νόμο του κατά του 
ρατσισμού.
MONT: Το αντιρατσιστικό 
πρόγραμμα του κ. Τιμπόν 
στοχεύει αποκλειστικά το Εθνικό 
Μέτωπο.
ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑ: Μίζες για τη 
Βοσνία.
ΦΑΪΝΑΝΣ. ΤΑΙΜΣ: Ο Φίσλερ 
επιτίθεται κατά του Μπρίταν για 
πληροφορίες σχετικά με τη νόσο 
των τρελών αγελάδων. 
ΦΙΓΚΑΡΟ: Ο Ιωάννης- Παύλος 
Β ’ κάνει μια χειρονομία προς 
τους διαζευγμένους.

Π έρυσι
•  Ο Πατριάρχης συνιστά προς 
πάσαν πλευράν... Κάντε Πάτμο 
και όχι πολιτική, ζητώντας σεβα
σμό της ιερότητας του νησιού, 
βεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρ
χουν τριβές με την κυβέρνηση.

Π ριν ΞΟ χρονιά
•  Οι ΗΠΑ προτείνουν μερική ανα
κωχή για ειρήνευση στο Βιετνάμ. 
Η Μόσχα φοβάται μήπως η Βουλ
γαρία ακολουθήσει το παράδειγ
μα αποδέσμευσης της Ρουμα
νίας.
•  Η ΕΡΕ θέλει να πέσει π κυβέρ
νηση αποστατών, αλλά να την α
νατρέψουν άλλοι και να τη διαδε
χθεί η ίδια στην εξουσία.

Π ριν CO χρονιά
•Συγκαλείται τριμερής διάσκεψη 
- Ιταλίας, Αυστρίας, Ουγγαρίας - 
τον Οκτώβριο στη Βιέννη ως συ
νέχεια της υπογραφής του πρω
τοκόλλου της Ρώμης.
•  Νίκες των μοναρχοφασιστών 
του Φράνκο στον ισπανικό εμφύ
λιο πόλεμο. Η γιουγκοσλαβική κυ
βέρνηση χαρίζει τα 3/4 των χρε
ών. στους αγρότες.



41,61
163 εδρες
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ΠΑΣΟΚ

38,00 * 8'44

Πώς ψήφισαν 
άνδρες- 

γυναίκες

ΔΗΚΚΙ ΠΟΛ. ΑΝ.

38,67
107 έδρες

Π Α Σ Ο Κ

Συγκριτικά επικράτειας
Σε 13.850 από 17.710 εκλογικά τμήματα

—  Ε κ λ ο γ ές  1993

11 ουμί,μ

Ι Ο Λ Ι Τ ι Κ Η
Α Ν Ο Ι Ξ Η

για τις

Ω Ρ Α  3 .3 0  ΤΟ  Π Ρ Ω Ι

3 μονάδες μπροατά
ί ο  Π Α Σ Ο Κμε
Π Ο Λ . Α Ν .

:ξ  * 44*
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; Ολα όσα

. : να ξέρετε

εκλογές σε 

16 σελίδες.
Πίνακες, 

συγκρίσεις 

αναλυτικά 

αποτελέσματα

Νίκη ΠΑΣΟΚ - πολυφωνική Βουλή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ - Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ



Σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ικ ά  
α π ο τε λ έ σ μ α τα  

σ ε ό λη  τη  χ ώ ρ α  
α π ό  1 3 .8 50  

ε κ λ ο γ ικ ά  
τ μ ή μ α τα  σ ε 

σ ύ νο λο  1 7 .7 1 0 .

Στους πίνακες που 
ακολουθούν στις 

επόμενες σελίδες - 
και αντιστοιχούν στις 

56 εκλογικε'ς 
περιφέρειες της 

χώρας - 
καταγράφονται τα 
αποτελέσματα των 

βουλευτικών εκλογών. 
Στις δύο πρώτες 

στήλες

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ ΙΚ Α  Σ Ε  ( )Λ Η  Τ Η Χ Ω Ρ Α
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ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ % % % % % % % %

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΚΚΕ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΔΗΚΚΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 
ΕΝΩΣΗ 0ΙΚ0Λ0ΓΩΝ 
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ. ΚΥΝΗΓΩΝ

2.133.928
1.983.146

278.435
251.926
220.582
148.991
33.748
14.518
13.029

41,61
38,67
5,43
4.91 
4,30
2.91 
0,66 
0,28 
0,25

163
107
11
10
9

46,88
39,29
4,53
2,94

4,87
0,23
0,07
0,05

38,62 
46,88 

εν. ΣΥΝ 
10,28

0,08

40,67 
46,19 

εν. ΣΥΝ 
10,96

39,10 
44,37 

εν. ΣΥΝ 
13,01

45,82
40,84
9,89

48,07
35,87
10,93

'

25,34
41,54
9,36

.... .*-Υ<Υί

13,58
54,37

Εν. Αρ. 9,47

-
ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ-ΕΠΕΝ 12.350 0,24 - 0,13 0,10 - - - - - -

καταγράφονται οι 
ψήφοι και τα ποσοστά 

των κομμάτων σε 
αυτές τις εκλογές και 

ακολουθούν τα 
αποτελέσματα στις 

βουλευτικές εκλογές 
του Οκτωβρίου 1993 

και του Απριλίου 
1990, για  να υπάρχει 

η δυνατότητα 
σύγκρισης. Στο τέλος 

του πίνακα, υπάρχουν 
τα αποτελέσματα 

όλων των εκλογικών 
αναμετρήσεων από το 

1974, οι βουλευτικές 
έδρες κάθε 

περιφέρειας και το

ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 
«ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΉ»-ΛΑΪΚ. ΣΥΝΔ. 
ΟΑΚΚΕ-«ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» 
Μ-Λ ΚΚΕ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υ ■■ ί ·· ν '·. /  '« υ - ■■

8.557
7.835
3.811
3.331
Μ Α Μ

3.068
2.707

0,17
0,15
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05

ΗΗΗΗ|

«ΗΒΗΙ

0,11
|· Μ 11

0,01
0,03
0,08

0,7

ψ

0,02
0,09

«Μ»

0,58—

0,01 
0,02 
0 15

. υ;';.υ
'

:·Υ;- ^ |

0,01
0,02

| | | β | |  

’

ΥΥ:3>·'?Υ<ΥγΥ··'ί ■>:·; ,···' .·■:

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΑΝ 1.741 0,03 - - - - - - - - -
.

ΑΣΚΕ
ν .. : 3888888: 88ΒΜΒ8ΜΜ«« 

1.628 0,03 —
Ρ'/Ά- ,ν , 

0,02
, ϊ·; Υ

0,02 0,04 - - -
ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ 1.178 0,02 - 0,01 0,01 0,01 0,02 - - - -

ι
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΑΝΕΞΑΡ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΥΡΩΠ. ΚΟΜΜΑ

814
56
4

0,02
-

“

Υ.;Υ· ύ\ :■;!

0,01
-

'. ■ ■ ■ · 1
ί

3,51 20,37

_

21,72

ποσοστό με το οποίο 
ένα κόμμα κατακτά 

έδρα από την α ' 
κατανομή.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 135
|

41,61

1974 1977 1981 1981 Ε 1984 Ε 1985 19891 1989 Έ 1989 Ν 1990 1993 1996 1974 1977 1981 1981 Ε 1984 Ε 1985 19891 1989 Ε 1989 Ν 1990 1993 1996

54,37
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ  

ΕΠΙΡΡΟ Η ΤΗΕ Ν.Δ.
1974-1996

38,6

ΕΚΛΟΓΙΚΗ

1 9 7 4 -1 9 9 6

7,48

10,34

1974 1977 1981 1981 Ε 1984 Ε 1985 19891 1989 Ε 1989 Ν 1990 1993 1996

Ο δικομματισμός στην ΕΗΗάδα
1 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------

ποοοστό %

1981 1985 19891 1989 Ν 1990 1993 1996



Β ' Α Θ Η Ν Α Σ

ΣΕ 1231 ΑΠΟ ΤΑ 2052 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 659491 ΨΗΦ. 528787 
ΕΓΚΥΡΑ 509935 ΑΚΥΡΑ 12846 ΛΕΥΚΑ 6006

ΚΟΜΜΑΤΑ
1 9 9 6  \ 1 9 9 3  \ 1 9 9 0  \

ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

196.687

165.133

13.260

42.149

44.672

29.602

38,57
32,38

2,60
8,27
8,76
5,81

16

13

0

3

4 

2

46,04
34,07

6,31
6,88
5,28

16
12
2
2

37,38
42,72

} ΐ  6,30

13
14

5

ΕΔΡΕΣ 38, Ε
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ 
ΕΝ.ΑΡ. 17,52 
(2), ΚΚΕ 16,Ε 
(8), ΚΚΕ 18,Ε
(11) , Αριστε(
(12) , ΣΥΝ 20
(13) , ΣΥΝ 17

ΚΛ. ΜΕΤΡΟ
.: 1974: ΠΑΣ 
<% (4) ·  197"
¡% (4), ΣΥΜΝ 
4% (5), ΚΚΕ 
>ά 19,07% (6 
,87% (7) ·  1 
70% (6).

2,6
ΟΚ 13,17Κ 

ΠΑΣΟΚ 
5,9% (1) 

Εσ. 2,75% 
•  1989 (1 

989 (Νοέμ

(3), Ν. 
>7,59%
• 1981:
•  1985 
ούνιος) 
βριος):

Δ. 46,58% (15), ΕΚ-ΝΔ 21,27% (5), 
9), Ν.Δ. 36,14% (11), ΕΔΗΚ 8,30% 
ΠΑΣΟΚ 48.73% (15), Ν.Δ. 26,36% 
ΠΑΣΟΚ 44,99% (15), Ν.Δ. 34,79% 
Ν.Δ. 39,36% (13), ΠΑΣΟΚ 35,84% 
Ν.Δ. 40,83% (13), ΠΑΣΟΚ 39,09%

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Ε Δ Ρ Ε Σ

Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ



ΑΡΚΑΔΙΑ
ΣΕ 331 ΑΠΟ ΤΑ 332 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 129009 ΨΗΦ. 93586 
ΕΓΚΥΡΑ 91579 ΑΚΥΡΑ 1514 ΛΕΥΚΑ 493

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΙΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

41.291

37.364

3.533

3.081

2.855

2.375

45,09
40,80
3,86
3,36
3,12
2,59

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
46,71

42,89
5,14
2,68
1,95

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
%

39,76
51,16

} 7,35

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 4, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 20,00
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ9,42%, Ν.Δ. 65,15% (4), ΕΚ-ΝΔ 21,93% (1), ΕΝ.ΑΡ. 
2.69% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 21,45% (2), Ν.Δ. 48,74% (3), ΕΔΗΚ 12,21%, ΚΚΕ 5.03%, 
ΣΥΜΜ. 1.11% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 44,91% (3), Ν.Δ. 42,90% (2), ΚΚΕ 7,45%, ΚΚΕ Εσ. 
0,77% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 44,85% (2), Ν.Δ. 45,13% (2), Αριστερά 8,65% ·  1989 
(Ιούνιος): Ν.Δ. 47,58% (2), ΠΑΣΟΚ40,93% (2),ΣΥΝ 9,27% ·  1989 (Νοέμβριος): 
Ν.Δ. 50,69% (2), ΠΑΣΟΚ 40,70% (2), ΣΥΝ 7,60%.

ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΣΕ 223 ΑΠΟ ΤΑ 247 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 111094 ΨΗΦ. 92042 
ΕΓΚΥΡΑ 89593 ΑΚΥΡΑ 1669 ΛΕΥΚΑ 780

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΑ. ΑΝ. 
ΚΚΕ 
ΣΥΝ 
ΔΗΚΚΙ

ΨΗΦΟΙ

38.958

37.729

2.488

1.865

3.127

3.630

%
43,48
42,11

2,78
2,08
3,49
4,05

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

47,56
42,98
4,85
1,79
2,03

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0

41,09
51,40

} 5,54

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 4, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 20,00
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 17,96%, Ν.Δ. 63,78% (4), ΕΚ-ΝΔ 14,42%, ΕΝ.ΑΡ. 
2,87% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 29,86% (1), Ν.Δ. 47,09% (3), ΕΔΗΚ 9,73%, ΚΚΕ 3,38%, 
ΣΥΜΜ. 1,49% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 50,91% (2), Ν.Δ. 40,31% (2), ΚΚΕ 4,61%, ΚΚΕ Εσ. 
0,76% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 47,34% (2), Ν.Δ. 45,5% (2), Αριστερά 5,74% ·  1989 (Ιού
νιος): Ν.Δ. 47,90% (2), ΠΑΣΟΚ 42,26% (2), ΣΥΝ 7,10% ·  1989 (Νοέμβριος): 
Ν.Δ. 50,70% (2), ΠΑΣΟΚ 42,27% (2), ΣΥΝ 5,92%.

ΛΑΚΩΝΙΑ
ΣΕ 248 ΑΠΟ ΤΑ 251 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 100665 ΨΗΦ. 71393 
ΕΓΚΥΡΑ 69938 ΑΚΥΡΑ 1052 ΛΕΥΚΑ 403

1 9 9 6
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΑ. ΑΝ. 
ΚΚΕ 
ΣΥΝ 
ΔΗΚΚΙ

ΨΗΦΟΙ

23.296

36.662

2.872

2.194

1.777

2.120

%
33,31
52,42

4,11
3,14
2,54
3,03

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
35,91

53.16
6.16 
2,57 
1,52

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0

30,71

60,80

} 6,20

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 3, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 25,00
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 7,06%, Ν.Δ. 76,04% (3), ΕΚ-ΝΔ 12,92%, ΕΝ.ΑΡ. 
3,04% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 16,23%, Ν.Δ. 55% (4), ΕΔΗΚ 7,03%, ΚΚΕ 4,17%, ΣΥΜΜ. 
0,88% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 34,32% (1), Ν.Δ. 53,80% (2), ΚΚΕ 5,50%, ΚΚΕ Εσ. 0,58% 
♦ 1985: ΠΑΣΟΚ34,87% (1), Ν.Δ. 56,92% (2), Αριστερά6,48% ♦ 1989 (Ιούνιος): 
Ν.Δ. 58,19% (3), ΠΑΣΟΚ 31,01% (1), ΣΥΝ 7,50% ·  1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 
61,05% (2), ΠΑΣΟΚ 31,22% (1), ΣΥΝ 6,51%.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ
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CIF uüQféH0S 3
Η Π Α Σ Ο Κ  □  ν α  ■  ΠΟΑ ΑΝ Η  ΚΚΕ ,. ;ΕΥΝ Η  ΛΗΚΚΙ

1996 1993 1990 ΕΥΡ. 1994

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΣΕ 428 ΑΠΟ ΤΑ 484 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 223949 ΨΗΦ. 165233 
ΕΓΚΥΡΑ 161653 ΑΚΥΡΑ 2678 ΛΕΥΚΑ 902

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

71.267

63.335

4.302

8.416

4.589

7.911

%
44,09
39,18

2,66
5,21
2,84
4,89

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
49,10

40,50
4,00
4,29
1,62

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0

40,64
47,97

} 9,70

ΕΔΡΕΣ

4
4

ΕΔΡΕΣ 8, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 11,11
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 15,83% (1), Ν.Δ. 59,88% (6), ΕΚ-ΝΔ 15,52% (2), 
ΕΝ.ΑΡ. 7.02% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 26% (3), ΝΔ. 49,24% (5), ΕΔΗΚ 10,34% (1), ΚΚΕ 
7,58%, ΣΥΜΜ. 1,25% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 48,33% (5), Ν.Δ, 39,90% (4), ΚΚΕ 9,31%, 
ΚΚΕ Εσ. 0,65% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 46,27% (4), Ν.Δ. 41,67% (4), Αριστερά 11,01% 
•  1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 46,21% (4). ΠΑΣΟΚ 40,48% (3), ΣΥΝ 11,23% ·  1989 
(Νοέμβριος): Ν.Δ. 47,93% (4), ΠΑΣ0Κ41,80% (4), ΣΥΝ 9,39%.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΣΕ 109 ΑΠΟ ΤΑ 117 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 47948 ΨΗΦ. 22373 
ΕΓΚΥΡΑ 21872 ΑΚΥΡΑ 348 ΛΕΥΚΑ 153

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

9.710

10.097

275

447

458

646

%
44,39
46,16

1,26
2,04
2,09
2,95

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

47,25

47,86
1,94

1,46
1,08

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0

ΕΔΡΕΣ
Συν/σία ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ

46,54 1
51,40

ΕΔΡΕΣ 1, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 50,00
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 13,14% (2), Ν.Δ. 64,28% (2), ΕΚ-ΝΔ 20,73%, ΕΝ.ΑΡ. 
1,84% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 28,44%, Ν.Δ. 46,43% (1), ΕΔΗΚ 13,67%, ΚΚΕ 3,05%, 
ΣΥΜΜ. 0,56% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 53,16% (1), Ν.Δ. 41,23%, ΚΚΕ 4,23%, ΚΚΕ Εσ. 
0,36% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 49,88% (1), Ν.Δ. 43,23%, Αριστερά 5,91% ·  1989 (Ιού
νιος): Ν,Δ. 47,63% (1), ΠΑΣΟΚ 44,63%, ΣΥΝ 6,40% ·  1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 
49,98% (1), ΠΑΣΟΚ 44,44%, ΣΥΝ 5,00%.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΣΕ 78 ΑΠΟ ΤΑ 78 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 33265 ΨΗΦ. 26566 
ΕΓΚΥΡΑ 25565 ΑΚΥΡΑ 672 ΛΕΥΚΑ 329

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

10.959

9.522

468

2.756

1.373

1

%
42,87
37,25

1,83
10,78
5,37
0,00

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

49,04
34,60
5,30
8,10
2,38

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
% ΕΔΡΕΣ

Συν/σία ΠΑΣΟΚ -ΣΥΝ

51,94 1
44,17

Συν/σία ΠΑΣΟΚ -ΣΥΝ

ΕΔΡΕΣ 1, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 50,00
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ4,9%, Ν.Δ. 53,1%{1), ΕΚ-ΝΔ33,1%, ΕΝ.ΑΡ. 7,9% ·  
1977: ΠΑΣΟΚ 20,4%, Ν.Δ. 36,3% (1), ΕΔΗΚ 7,3%, ΚΚΕ 15,8%, ΣΥΜΜ. 2% ·  
1981: ΠΑΣΟΚ 43,1% (1), Ν.Δ. 33,7%, ΚΚΕ 15,8%, ΚΚΕ Εσ. 1,4% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 
43,84% (1), Ν,Δ. 38,8%, Αριστερά 16,55% ·  1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 40,70% (1), 
ΠΑΣΟΚ 40,19%, ΣΥΝ 16,95% ·  1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 41,94%, ΠΑΣΟΚ 43,36% 
(1), ΣΥΝ 13,67%.

ΗΛΕΙΑ
ΣΕ 323 ΑΠΟ ΤΑ 393 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 160205 ΨΗΦ. 115753 
ΕΓΚΥΡΑ 113123 ΑΚΥΡΑ 1995 ΛΕΥΚΑ 635

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

52.871

43.829

3.278

3.078

5.130

3.375

46.74
38.74 

2,90 
2,72 
4,53 
2,98

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

% ΕΔΡΕΣ

53,90
36,85
5,15
2,08
1,42

1 9 9 0
%

46,00

46,43

} 5,83

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 6, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 14,30
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 14,8% (1), Ν.Δ. 53,2% (3), ΕΚ-ΝΔ 27,8% (2), ΕΝ.ΑΡ. 
2,6% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 31% (3), Ν.Δ. 35,2% (3), ΕΔΗΚ 18,1% (1), ΚΚΕ 3,7%, 
ΣΥΜΜ. 1% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 52,2% (4), Ν.Δ. 40,4% (3), ΚΚΕ 5,7%, ΚΚΕ Εσ. 0,5% 
• 1985: ΠΑΣΟΚ50,22% (4), Ν.Δ. 41,61% (2), Αριστερά?,02% ·  1989 (Ιούνιος): 
Ν.Δ. 44,06% (3), ΠΑΣΟΚ 45,72% (3), ΣΥΝ 8,05% ·  1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 
46,28% (3), ΠΑΣΟΚ 46,69% (3), ΣΥΝ 6,25%.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΣΕ 253 ΑΠΟ ΤΑ 440 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 104194 ΨΗΦ. 73106 
ΕΓΚΥΡΑ 71705 ΑΚΥΡΑ 1023 ΛΕΥΚΑ 378

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

ΨΗΦΟΙ

27.475

29.724

6.797

2.799

2.488

1.365

38,32
41,45

9,48
3.90 
3,47
1.90

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
41,25

40,56
12,66
3,15
1,82

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
%

34,98
54,73

} 8,64

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 6, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 14,30
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ: 1974: ΠΑΣΟΚ 13,5% (1), Ν.Δ. 62,6% (5), ΕΚ-ΝΔ 17,3% (1), ΕΝ.ΑΡ. 
4,4% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 23,4% (2), Ν.Δ. 44,4% (5), ΕΔΗΚ 11%, ΚΚΕ 6,1%, ΣΥΜΜ. 
0,9% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 42,1% (3), Ν.Δ. 45,8% (4), ΚΚΕ 8,2%, ΚΚΕ Εσ. 0,6% ·  
1985: ΠΑΣΟΚ 40,86% (3), Ν.Δ. 48,7% (4), Αριστερά 8,95% ·  1989 (Ιούνιος): 
Ν.Δ. 51,90% (4), ΠΑΣΟΚ 35,06% (2), ΣΥΝ 10,45% (1) ·  1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 
54,36% (5), ΠΑΣΟΚ 36,10% (2), ΣΥΝ 8,61%.

ΑΧΑΙΑ
ΣΕ 442 ΑΠΟ ΤΑ 490 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 213909 ΨΗΦ. 170830 
ΕΓΚΥΡΑ 166472 ΑΚΥΡΑ 3254 ΛΕΥΚΑ 1104

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

79.144

57.322

4.342

9.048

6.346

7.843

%
47,54
34,43
2,61
5,44
3,81
4,71

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
55,13

34,56
3,63

4,06
1,92

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0

46,68

41,36

} 8,50

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 9, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 10,00
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 24,8% (2), Ν.Δ. 52% (6), ΕΚ-ΝΔ 14,3% (1), ΕΝ.ΑΡ. 
8,1% ·  1977: ΠΑΣΟΚ37,3%(4).Ν.Δ.40%(5), ΕΔΗΚ5,6%, ΚΚΕ8,1%,ΣΥΜΜ. 2% 
• 1981: ΠΑΣΟΚ 55,9% (6), Ν.Δ. 30,6% (3), ΚΚΕ 9,2%, ΚΚΕ Εσ. 1% ·  1985: 
ΠΑΣΟΚ 52,53% (6), Ν.Δ. 36,14% (3), Αριστερά 10,26% ·  1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 
38,29% (3), ΠΑΣΟΚ 45,53% (5), ΣΥΝ 10,78% (1) ·  1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 
41,61% (4), ΠΑΣΟΚ 48,03% (4), ΣΥΝ 8,89%.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΣΕ 104 ΑΠΟ ΤΑ 105 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 43940 ΨΗΦ. 28426 
ΕΓΚΥΡΑ 27362 ΑΚΥΡΑ 757 ΛΕΥΚΑ 307

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

11.267

8.813

630

3.097

1.466

1.277

41,18
32,21
2,30

11,32
5,36
4,67

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
46,97

36,23
3,65
8,86
2,96

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
% ΕΔΡΕΣ

Συν/σία Π ΑΣΟΚ-ΣΥΝ

50,13 1
45,26

ΕΔΡΕΣ 1, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 50,00
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 7,8%, Ν.Δ. 57,5% (1), ΕΚ-ΝΔ 22,2%, ΕΝ.ΑΡ. 12.1% 
• 1977: ΠΑΣΟΚ 24,1%, Ν.Δ. 39,7% (1), ΕΔΗΚ 9,7%, ΚΚΕ 13,1%, ΣΥΜΜ. 2,1% ·  
1981: ΠΑΣΟΚ 42,6% (1), Ν.Δ. 33%, ΚΚΕ 17,3%, ΚΚΕ Εσ. 1,2% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 
44,07% (1), Ν.Δ. 37,33%, Αριστερά 17,37% ·  1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 40,20% (1), 
ΠΑΣΟΚ 35,75%, ΣΥΝ 19,72% ·  1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 42,35% (1), ΠΑΣΟΚ 
41,10%, ΣΥΝ 15,80%.



ΣΕ 190 ΑΠΟ ΤΑ 193 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 106652 ΨΗΦ. 68293 
ΕΓΚΥΡΑ 66987 ΑΚΥΡΑ 944 ΛΕΥΚΑ 362

ΚΟΜΜΑΤΑ
1 9 9 6

ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

% ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
% ΕΔΡΕΣ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

25.055

29.514

864

3.253

2.416

5.112

37,40
44,06

1,29
4,86
3,61
7,63

45,99
43,94
3,07

4,03
2,34

35,78

51,66

} ΐ 0,64

ΕΔΡΕΣ 3, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 25,00
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 15,38%, Ν.Δ. 64,70% (2), ΕΚ-ΝΔ11,86% (1), ΕΝ.ΑΡ. 
4,85% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 27,91% (2), Ν.Δ. 39,32% (1), ΕΔΗΚ 12,60%, ΚΚΕ 6,36%, 
ΣΥΜΜ. 1,19% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 42,41% (1), Ν.Δ. 46,52% (2), ΚΚΕ 9,26%, ΚΚΕ Εσ. 
0,76% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 41,82% (2), Ν.Δ. 45.93% (1), Αριστερά 11,17% ·  1989 
(Ιούνιος): Ν.Δ. 49,40% (2), ΠΑΣΟΚ 35,47% (1), ΣΥΝ 13,08% ·  1989 (Νοέμ
βριος): Ν.Δ. 51,33% (2), ΠΑΣΟΚ 36,62% (1), ΣΥΝ 10,86%.

Ε Α Ρ Ε Σ
Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ

1996 1993 1990 ΕΥΡ. 1994

ΣΕ 143 ΑΠΟ ΤΑ 144 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 71870 ΨΗΦ. 47466
ΕΓΚΥΡΑ 46361 ΑΚΥΡΑ 752 ΛΕΥΚΑ 353

ΚΟΜΜΑΤΑ
1 9 9 6 \ 1 9 9 3  \ 1 9 9 0  \

ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ

ΠΑΣΟΚ 18.856 40,67 1 45,91 1 37,65 1
Ν.Δ. 19.258 41,54 1 42,09 1 47,76 1
ΠΟΛ.ΑΝ. 961 2,07 0 3,70

ΚΚΕ 2.602 5,61 0 4,79
}ΐ2,29

ΣΥΝ 2.184 4,71 0 2,79

ΔΗΚΚΙ 1.917 4,13 0

ΕΔΡΕΣ 2, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 33,33
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 17,12%, Ν.Δ. 58,97% (2), ΕΚ-ΝΔ 16,38%, ΕΝ.ΑΡ. 
5,01% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 34,37% (1) Ν.Δ. 44,21% (1), ΕΔΗΚ 3,89%, ΚΚΕ 7,45%, 
ΣΥΜΜ. 1,21% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 46,18% (1), Ν.Δ. 41,13% (1). ΚΚΕ 10,30%, ΚΚΕ 
Εσ. 0,91% ·  1985: ΠΑΣΟΚ42,96% (1), Ν.Δ. 42,73% (1), Αριστερά 12,82% »1989 
(Ιούνιος): Ν.Δ. 46,31% (1), ΠΑΣΟΚ 35,87% (1), ΣΥΝ 15,35% «1989 (Νοέμ
βριος): Ν.Δ. 48,15% (1), ΠΑΣΟΚ38,26% (1), ΣΥΝ 12,56%.

ΛΕ Υ Κ Α Δ Α

ΣΕ 65 ΑΠΟ ΤΑ 65 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 28956 ΨΗΦ. 19936 
ΕΓΚΥΡΑ 19277 ΑΚΥΡΑ 463 ΛΕΥΚΑ 196

ΚΟΜΜΑΤΑ
1 9 9 6  \ | 1 9 9 3 \ 1 9 9 0  \

ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ % I ΕΔΡΕΣ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

8.041

6.201

903

2.023

1.151

569

41,71
32,17
4,68

10,49
5,97
2,95

1

0

0

0

0

0

44,32

38,22
3,52
8,86

4,10

1 Συν/σία ΠΑ]

51,83
44,73

ΕΟΚ-ΣΥΝ
1

ΕΔΡΕΣ 1, ΕΚ
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ 
1977: ΠΑΣΟΙ 
1981: ΠΑΣΟΙ 
41,15% (1), I 
ΠΑΣΟΚ 35,9! 
ΠΑΣΟΚ + ΣΥ

[Λ. ΜΕΤΡΟ 5Ι 
.: 1974: ΠΑΣ<
< 16,6%, Ν.Δ
< 39,9% (1), I 
Μ.Δ.35,53%, , 
9%, ΣΥΝ 20,( 
Ν 52,86% (1)

mmmwmmma
0,00
0Κ 6,7%, Ν 
. 31,9% (1) 
Μ.Δ. 37,6% 
Αριστερά 1 
51% ·  1985

Ι.Δ. 47% 
, ΕΔΗΚ 
, ΚΚΕ 19 
22,12%
) (Νοέμ

(1), ΕΚ-ΝΔ 18,2%, ΕΝ.ΑΡ 27,1% · 
18,7%, ΚΚΕ 18,1%, ΣΥΜΜ.4,5% · 
ι%, ΚΚΕ Εσ. 2,2% · 1985: ΠΑΣΟΚ 
• 1989 (Ιούνιος): Ν.Δ.40,89% (1), 
βριος): Ν.Δ. 45,33%, Συνεργασία



ΛΑΡΙΣΑ

ΣΕ 321 ΑΠΟ ΤΑ 420 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 177786 ΨΗΦ. 143624 
ΕΓΚΥΡΑ 140615 ΑΚΥΡΑ 2077 ΛΕΥΚΑ 932

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν Α
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

ΨΗΦΟΙ

56.055

53.572

4.513

12.334

5.496

6.045

%
39,86
38,10
3,21
8,77
3,91
4,30

ΕΔΡΕΣ
1 9 3 3

46,11
38,07

5,56
7,38
2,26

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0

38,39
45,04

}ΐ4,45

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 8, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 11,11
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 13,37% (1), Ν.Δ. 53,66% (5), ΕΚ-ΝΔ 20,35% (2), 
ΕΝ.ΑΡ 11,88% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 22,31% (2), Ν.Δ. 36,90% (4), ΕΔΗΚ 11,59% (1), 
ΚΚΕ 15,06% (1), ΣΥΜΜ. 2,32% ·  1981: ΠΑΣΟΚ45,06% (4), Ν.Δ. 36,20% (3), ΚΚΕ 
15,30% (1), ΚΚΕ Εσ. 1,02% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 44% (4), Ν.Δ. 39,21% (3), Αριστερά 
15,57% »1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 42,25% (4), ΠΑΣΟΚ 38,47% (3), ΣΥΝ 16,89% (1) 
• 1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 44,91% (4), ΠΑΣΟΚ 39,53% (3), ΣΥΝ 14,48% (1).

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΣΕ 315 ΑΠΟ ΤΑ 316 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 169470 ΨΗΦ. 132807 
ΕΓΚΥΡΑ 129248 ΑΚΥΡΑ 2632 ΛΕΥΚΑ 927

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

52.575

51.060

3.014

8.878

6.417

4.179

40,68
39,51

2,33
6,87
4,96
3,23

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
46,77
39,39
3,93
5,63

3,56

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
%

38,75
45,01

} ΐ 3,58

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 6, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 14,28
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 8,49%, Ν.Δ. 51,45% (4), ΕΚ-ΝΔ 25,22% (2), ΕΝ.ΑΡ. 
14,82% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 19,54% (1), Ν.Δ. 42,42% (4), ΕΔΗΚ 14,16%, ΚΚΕ 
14,52% (1), ΣΥΜΜ. 3,32% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 46,39% (3), Ν.Δ. 35,27% (2), ΚΚΕ 
14,48% (1), ΚΚΕ Εσ. 1.23% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 45,41% (4), Ν.Δ. 39,02% (2), Αρι
στερά 14,35% »1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 42% (2), ΠΑΣΟΚ 38,70% (3), ΣΥΝ 15,54% 
(1) * *1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 44,31% (3), ΠΑΣΟΚ 41,45% (3), ΣΥΝ 12,96%.

Η
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ

2
□  ν.δ. I  ΠΟΛ.ΑΝ. H Ü ΚΚΕ Ο ίΎ Ν  ■  ΔΗΚΚΙ

η
η

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΣΕ 117 ΑΠΟ ΤΑ 117 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 51408 ΨΗΦ. 38703 
ΕΓΚΥΡΑ 37724 ΑΚΥΡΑ 621 ΛΕΥΚΑ 358

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

14.075

17.831

2.256

926

952

1.107

%
37,31
47,27

5,98
2,45
2,52
2,93

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
36,56
54,17
4,97

2,28
1,39

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
%

32,62

61,26

} 4,94

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 2, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 33,33
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ4,7%, Ν.Δ. 63,4% (3), ΕΚ-ΝΔ 22,1%, ΕΝ.ΑΡ 1,6% ·  
1977: ΠΑΣΟΚ 19,5%, Ν.Δ. 44,2% (3), ΕΔΗΚ 10%, ΚΚΕ 2,8%, ΣΥΜΜ. 1% ·  1981: 
ΠΑΣΟΚ 39.8% (1), Ν.Δ. 44,2% (2), ΚΚΕ 4,2%, ΚΚΕ Εσ 0,6% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 
38,95% (1), Ν.Δ. 53,81% (1), Αριστερά 5,3% »1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 57,86% (1), 
ΠΑΣΟΚ 33,65% (1), ΣΥΝ 6,17% »1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 59,24% (1), ΠΑΣΟΚ 
34,42% (1), ΣΥΝ 5,49%.

ΚΙΛΚΙΣ
ΣΕ 192 ΑΠΟ ΤΑ 199 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 105655 ΨΗΦ. 81417 
ΕΓΚΥΡΑ 79592 ΑΚΥΡΑ 1249 ΛΕΥΚΑ 576

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

27.680

33.635

5.162

5.090

2.569

3.796

34,78
42,26
6,49
6,40
3,23
4,77

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
41,66
44,82
5,62
5,41

1,68

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
%

36,55
51,67

}10,10

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 3, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 25,00
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 12,9%, Ν.Δ. 57,28% (3), ΕΚ-ΝΔ 15,62%, ΕΝ.ΑΡ 
10,46% ·  1977: ΠΑΣΟΚ23,61% (1), Ν.Δ. 42,98% (2), ΕΔΗΚ 9,14%, ΚΚΕ 10,20%, 
ΣΥΜΜ. 1,67% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 40,66% (1), Ν.Δ. 41.85% (2), ΚΚΕ 11,21%, ΚΚΕ 
Εσ. 0,88% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 41,9% (2), Ν.Δ. 46,37% (1), Αριστερά 10,21% »1989 
(Ιούνιος): Ν.Δ. 47,8% (2), ΠΑΣΟΚ 42,87% (1), ΣΥΝ 7,80% ·  1989 (Νοέμβριος): 
Ν.Δ. 51,22% (2), ΠΑΣΟΚ 38,37% (1), ΣΥΝ 9,59%.

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΕ 300 ΑΠΟ ΤΑ 316 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 159751 ΨΗΦ. 113043 
ΕΓΚΥΡΑ 110694 ΑΚΥΡΑ 1688 ΛΕΥΚΑ 661

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

46.989

42.941

2.765

8.513

3.210

4.456

42,45
38,79
2,50
7,69
2,90
4,03

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
48,50
39,60
3,22
6,42
1,70

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
%

39,34

45,75

} ΐ  3,48

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 5, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 16,66
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 11,18%, Ν.Δ. 53,82% (3), ΕΚ-ΝΔ 21,20% (2), ΕΝ.ΑΡ 
9,62% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 22,34% (1), Ν.Δ. 37,18% (3), ΕΔΗΚ 19,06% (1), ΚΚΕ 
12,10%, ΣΥΜΜ. 1,13% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 48,02% (3), Ν.Δ. 35,03% (2), ΚΚΕ 
13,73%, ΚΚΕ Εσ. 0,85% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 45,31% (3), Ν.Δ. 38,31% (2), Αριστερά 
14,65% »1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 42,38% (2), ΠΑΣΟΚ 41,13% (2), ΣΥΝ 14,43% (1) 
• 1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 45,56% (2), ΠΑΣΟΚ40,47 % (2), ΣΥΝ 13.05% (1).

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑ

ΣΕ 392 ΑΠΟ ΤΑ 650 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 246607 ΨΗΦ. 198636 
ΕΓΚΥΡΑ 191258 ΑΚΥΡΑ 4866 ΛΕΥΚΑ 2512

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

73.07738

71.930

5.236

11.432

11.939

10.490

%
,¡21 8 

37,61 
2,74 
5,98 
6,24 
5,48

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

44,33
39,02
6,14
5,21
3,94

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
%

37,43

47,58

} ΐ  1,98

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 14, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 6,7
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 10,92% (1), Ν.Δ. 54,50% (8), ΕΚ-ΝΔ 17,32% (2), 
ΕΝ.ΑΡ 15,87% (1) ·  1977: ΠΑΣΟΚ22,12% (3), Ν.Δ. 45,80% (7), ΕΔΗΚ9,02% (1), 
ΚΚΕ 11,98%, ΣΥΜΜ. 5,51% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 47.63% (7), Ν.Δ. 32,82% (4), ΚΚΕ 
13,10% (1), ΚΚΕ Εσ. 2,08% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 44,67% (7), Ν.Δ. 41,21% (5), Αρι
στερά 12,97% (1) *1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 45,38% (6), ΠΑΣΟΚ 36,34% (5). ΣΥΝ 
15,27% (2) «1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 46,32% (6), ΠΑΣΟΚ 38,95% (6), ΣΥΝ 
12,92% (1).

ΣΕ 246 ΑΠΟ ΤΑ 316 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 113153 ΨΗΦ. 90280 
ΕΓΚΥΡΑ 88135 ΑΚΥΡΑ 1463 ΛΕΥΚΑ 682

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

35.819

36.703

2.521

3.010

2.719

5.145

%
40.64
41.64 

2,86 
3,42 
3,09 
5,84

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

48,69
42,32
3,64
2,70
1,76

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
%

42,54

48,73

} 6,72

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 5, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 16,66
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 17%, Ν.Δ. 60,57% (4), ΕΚ-ΝΔ 16,28% (1), ΕΝ.ΑΡ 
4,78% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 31,18% (2), Ν.Δ. 44,21% (3). ΕΔΗΚ 10,98%, ΚΚΕ 4,56%, 
ΣΥΜΜ. 1,36% »1981: ΠΑΣΟΚ 50,69% (3), Ν.Δ. 39,42% (2), ΚΚΕ 6,10%, ΚΚΕ Εσ. 
0,62% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 49,13% (3), Ν.Δ. 43,8% (2), Αριστερά 6,42% ·  1989 (Ιού
νιος): Ν.Δ. 47,8% (2), ΠΑΣΟΚ 42,87% (2), ΣΥΝ 7,80% (1) »1989 (Νοέμβριος): 
Ν.Δ. 48,19% (2), ΠΑΣΟΚ 44,57% (2), ΣΥΝ 6,45% (1).

ΗΜΑΘΙΑ
ΣΕ 178 ΑΠΟ ΤΑ 214 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 105645 ΨΗΦ. 87255 
ΕΓΚΥΡΑ 84861 ΑΚΥΡΑ 1630 ΛΕΥΚΑ 764

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

36.066

32.623

2.204

4.757

2.859

4.408

%
42,50
38,44
2,60
5,61
3,37
5,19

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
49,53
39,17

4,11

4,35
1,97

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
%

41,85
46,47

} 9,7

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 4, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 20,00
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 15,63%, Ν.Δ. 54,92% (3), ΕΚ-ΝΔ 20,64% (1), ΕΝ.ΑΡ 
8,35% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 30,62% (1), Ν.Δ. 43,34% (3), ΕΔΗΚ 10,94%, ΚΚΕ 8,45%, 
ΣΥΜΜ. 2,03% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 50,23% (2), Ν.Δ. 36,06% (2), ΚΚΕ 10,21%, ΚΚΕ 
Εσ. 0,84% ·  1985: ΠΑΣΟΚ47,82% (2), Ν.Δ. 40,51% (2), Αριστερά 10,41% »1989 
(Ιούνιος): Ν.Δ. 44,29% (2), ΠΑΣΟΚ 41,18% (2), ΣΥΝ 11,85% «1989 (Νοέμ
βριος): Ν.Δ. 45,56% (2), ΠΑΣΟΚ 43,43 % (2), ΣΥΝ 9,97%.

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕ 239 ΑΠΟ ΤΑ 362 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 139453 ΨΗΦ. 118913 
ΕΓΚΥΡΑ 115878 ΑΚΥΡΑ 2109 ΛΕΥΚΑ 926

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

44.494

48.564

3.404

6.230

4.771

5.895

38,40
41,91

2,94
5,38
4,12
5,09

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
45,38
42,76
4,47

4,40
2,08

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
%

39,37
49,47

} 9,43

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 7, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 12,50
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 14,94% (1), Ν.Δ. 56,94% (5), ΕΚ-ΝΔ 15,37% (1), 
ΕΝ.ΑΡ 11,83% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 27,55% (3), Ν.Δ. 46,19% (4), ΕΔΗΚ 7,45%, ΚΚΕ 
10,01%, ΣΥΜΜ. 2,03% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 46,75% (4), Ν.Δ. 38,56% (3), ΚΚΕ 
10,53%, ΚΚΕ Εσ. 0,83% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 44,47% (3), Ν Α  44,14% (4), Αριστερά 
10,2% »1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 47,32% (4), ΠΑΣΟΚ 39,45% (3), ΣΥΝ 11,26%
•  1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 48,68% (4), ΠΑΣΟΚ 40,85 % (3), ΣΥΝ 9,49%.

ΠΙΕΡΙΑ
ΣΕ 192 ΑΠΟ ΤΑ 200 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 111588 ΨΗΦ. 88919 
ΕΓΚΥΡΑ 86956 ΑΚΥΡΑ 1327 ΛΕΥΚΑ 636

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

1 9 9 6
ΨΗΦΟΙ

36.538

37.524

1.878

3.599

2.895

3.236

42,02
43,15

2,16
4,14
3,33
3,72

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

%
46,57
43,89
3,42
3,52
1,83

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
%

40,13
50,50

} 7,56

ΕΔΡΕΣ

ΕΔΡΕΣ 4, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 20,00
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 11,73%, Ν.Δ. 63,2% (3), ΕΚ-ΝΔ 17,34% (1), ΕΝ.ΑΡ 
6,98% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 23,81% (1), Ν.Δ. 44,4% (3), ΕΔΗΚ 15,05%, ΚΚΕ 6,56%, 
ΣΥΜΜ. 1,90% »1981: ΠΑΣΟΚ 48,06% (2), Ν.Δ. 40,79% (2), ΚΚΕ 7,71%, ΚΚΕ Εσ. 
0,78% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 46,22% (2), Ν.Δ. 44,73% (2), Αριστερά 7,61% »1989 
(Ιούνιος): Ν Α  48,39% (2), ΠΑΣΟΚ 40,36% (2), ΣΥΝ 8,88% ·  1989 (Νοέμβριος): 
Ν Α  49,87% (2), ΠΑΣΟΚ 41,65% (2), ΣΥΝ 7,58%.



Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ

ΕΒΡΟΣ
ΣΕ 268 ΑΠΟ ΤΑ 317 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 141407 ΨΗΦ. 98595 
ΕΓΚΥΡΑ 96042 ΑΚΥΡΑ 1727 ΛΕΥΚΑ 826

ΚΟΜΜΑΤΑ
1 9 9 6  \ 1 9 9 3  \ 1 9 9 0  \

ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

40.684

43.345

3.345

2.813

2.227

2.292

42,36
45,13

3,48
2,93
2,32
2,39

2

2

0

0

0

0

45,12
46,57

4.06 
2,42
1.07

2
3

39,44

52,60

} 5,78

2
3

ΕΔΡΕΣ 4, ΕΚ
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ 
4,15% ·  197 
ΣΥΜΜ. 1,70h 
0,73% ·  198 
(Ιούνιος): Ν. 
ΝΔ. 53,44%

Λ  ΜΕΤΡΟ 2 
: 1974: ΠΑΣ( 
7: ΠΑΣΟΚ 21 
» · 1981: ΠΑ.
5: ΠΑΣΟΚ 4 
Δ. 51,30% (3) 
(3), ΠΑΣΟΚ 3

0,00
)Κ 11,51% 
,76% (2), 
ίΟΚ 45,82° 
4,56% (3), 
ΠΑΣΟΚ3 

9,63% (2),

ΝΔ. 63 
*ΙΔ. 54, 
«. (2), Ν. 
ΝΔ. 47 
3,07% (2 
ΣΥΝ 5,8

,79% (4), ΕΚ-ΝΔ 19,06% (1), ΕΝ.ΑΡ 
72% (3), ΕΔΗΚ 13,1%, ΚΚΕ 3,70%, 
Δ. 40,85% (3), ΚΚΕ 5,38%, ΚΚΕ Εσ. 
,67% (2), Αριστερά 6,33% »1989 
), ΣΥΝ 7,25% ·  1989 (Νοέμβριος): 
3%.

ΔΡΑΜΑ
ΣΕ 208 ΑΠΟ ΤΑ 217 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 111351 ΨΗΦ 
ΕΓΚΥΡΑ 79214 ΑΚΥΡΑ 1291 ΛΕΥΚΑ 724

. 81229

ΚΟΜΜΑΤΑ
1 9 9 6 I 1 9 9 3 \ I 1 9 9 0  \

ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ

ΠΑΣΟΚ 31.058 39,21 1 45,47 2 40,86 2
Ν.Δ. 37.872 47,81 2 47,70 2 52,64 2
ΠΟΛ.ΑΝ. 1.385 1,75 0 2,91

ΚΚΕ 1.697 2,14 0 1,64 1
ΣΥΝ 2.306 2,91 0 1,51 }  4,45

ΔΗΚΚΙ 3.624 4,57 0

ΕΔΡΕΣ 3, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 25,00
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 17.88%, Ν.Δ. 58,57% (3), ΕΚ-ΝΔ 15,67%, ΕΝ.ΑΡ 
4,51% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 27,28% (1), Ν.Δ. 39,66% (2), ΕΔΗΚ 7,25%, ΚΚΕ 3,60%, 
ΣΥΜΜ. 1,51%· 1981: ΠΑΣΟΚ 48,47% (2), Ν.Δ. 43,74% (1), ΚΚΕ 4,51%, ΚΚΕΕσ 
0,74% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 47,96% (2), Ν.Δ. 46,31% (2), Αριστερά 4,7% ·  1989 (Ιού
νιος): Ν.Δ. 50,18% (2), ΠΑΣΟΚ 41,08% (2), ΣΥΝ 6,27% «1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 
52,15% (2), ΠΑΣΟΚ 41,86% (2), ΣΥΝ 4,94%.

ΚΑΒΑΛΑ
ΣΕ 230 ΑΠΟ ΤΑ 256 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 126489 ΨΗΦ 
ΕΓΚΥΡΑ 94600 ΑΚΥΡΑ 2017 ΛΕΥΚΑ 776

. 97393

ΚΟΜΜΑΤΑ
1 9 9 6 | 1 9 9 3  \ I 1 9 9 0  \

ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ

ΠΑΣΟΚ 38.613 40,82 2 46,36 2 40,64 2
Ν.Δ. 40.161 42,45 1 43,16 2 49,28 2
ΠΟΛ.ΑΝ. 2.260 2,39 0 3,76

ΚΚΕ 3.975 4,20 0 3,68 ,

ΣΥΝ 3.492 3,69 1 2,16 / 8,16

ΔΗΚΚΙ 4.134 4.37J 0

ΕΔΡΕΣ 4, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 20,00
ΠΡΟΗΓ. ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 11,54%, Ν.Δ. 56,99% (4), ΕΚ-ΝΔ 19,97%, ΕΝ.ΑΡ 
11,63% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 20,30% (1), ΝΔ. 50,50% (3), ΕΔΗΚ 9,37%, ΚΚΕ 7,44%, 
ΣΥΜΜ. 3,83% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 48,68% (3), Ν.Δ 38,86% (1), ΚΚΕ 8,81%, ΚΚΕ Εσ. 
1,04% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 47,45% (2), ΝΔ. 42,79% (2), Αριστερά 7,42% »1989 
(Ιούνιος): ΝΔ. 46,70% (2), ΠΑΣΟΚ 41% (2), ΣΥΝ 9,94% ·1989 (Νοέμβριος): 
ΝΔ. 48,62% (2), ΠΑΣΟΚ 41,75% (2), ΣΥΝ 8,40%.
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ΣΕ 191 ΑΠΟ ΤΑ 229 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 95823 ΨΗΦ. 69127 
ΕΓΚΥΡΑ 67318 ΑΚΥΡΑ 1322 ΛΕΥΚΑ 487

1996
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ. 
ΚΚΕ 
ΣΥΝ

ΨΗΦΟΙ
27.482

21.547

1.601

9.734

3.369

40,82
32,01
2,38

14,46
5,00

ΕΔΡΕΣ
2

0

0

1
ο

1 9 9 3
%

47,63
33,79

3,13
11,53
3,30

ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0

37.78
38.78

}21,83

ΕΔΡΕΣ
1
2

ΔΗΚΚΙ 2.720 4,04 0

ΕΔΡΕΣ 3, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 25,00
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 15,14%, Ν.Δ. 42,88% (3), ΕΚ-ΝΔ 16,77% (1), ΕΝ.ΑΡ. 
24,54% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 20,79% (1), Ν.Δ. 42,77% (2), ΕΔΗΚ 7,96% (1), ΚΚΕ 
24,13% (1), ΣΥΜΜ. 2,45% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 39,90% (2), Ν.Δ. 31,39% (1), ΚΚΕ 
26,04% (1), ΚΚΕ Εσ. 1,43% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 44,48% (2), Ν Α  30,23% (1), Αρι
στερά 24,2% (1) ·  1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 35,82% (1), ΠΑΣΟΚ 38,48% (2), ΣΥΝ 
23,85% (1) ·  1989 (Νοέμβριος): Ν.Δ. 38,62% (2), ΠΑΣΟΚ 40,09% (2), ΣΥΝ 
20,26% (1).

Ε Α Ρ Ε Σ
Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ

ΣΕ 160 ΑΠΟ ΤΑ 164 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 69733 ΨΗΦ. 54447 
ΕΓΚΥΡΑ 53034 ΑΚΥΡΑ 1015 ΛΕΥΚΑ 398

ΚΟΜΜΑΤΑ
1 9 9 6 X 1 9 9 3  \ 1 9 9 0  \

ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ
ΠΑΣΟΚ 31.451 59,30 2 61,69 2 54,16 1
Ν.Δ. 16.227 30,60 0 32,72 38,45 1

ΠΟΛ.ΑΝ. 713 1,34 0 1,96

ΚΚΕ 851 1,60 0 1,34

ΣΥΝ 2.054 3,87 0 1,96 } 6,20

ΔΗΚΚΙ 1.200 2,26 0

ΕΔΡΕΣ 2, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 33,33
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ20,40%, Ν.Δ. 30,25% (1), ΕΚ-ΝΔ45,99% (2), ΕΝ.ΑΡ. 
2,13% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 26,18% (1), Ν.Δ. 29,61% (1), ΕΔΗΚ 30,97% (1), ΚΚΕ 
4,19%, ΣΥΜΜ. 0,67% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 63,24% (2), Ν.Δ. 29,25% (1), ΚΚΕ 5,74%, 
ΚΚΕ Εσ. 0,42% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 61,59% (2), Ν.Δ. 31,14%, Αριστερά 6,58% ·  
1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 36,56% (1), ΠΑΣΟΚ 54,09% (1), ΣΥΝ 7,71% ·  1989 (Νοέμ
βριος): Ν.Δ. 38,03% (1), ΠΑΣΟΚ 54,85% (1), ΣΥΝ 6,31%.

ΣΕ 119 ΑΠΟ ΤΑ 128 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 51514 ΨΗΦ. 35202 
ΕΓΚΥΡΑ 34388 ΑΚΥΡΑ 560 ΛΕΥΚΑ 254

ΚΟΜΜΑΤΑ
1 9 9 6

ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
1 9 9 3

% ΕΔΡΕΣ
1 9 9 0
% ΕΔΡΕΣ

ΠΑΣΟΚ
Ν.Δ.
ΠΟΛ.ΑΝ.
ΚΚΕ
ΣΥΝ
ΔΗΚΚΙ

15.674

12.960

1.043

1.392

1.988

801

45,58
37,69
3,03
4,05
5,78
2,33

50,05

38,75
4,60
3,19
2,64

43,21
46,64

} 7,53

ΕΔΡΕΣ 2, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 33,33
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 10,89%, Ν.Δ. 53,19% (2), ΕΚ-ΝΔ 29,28% (1), ΕΝ.ΑΡ. 
5,89% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 15,67%, Ν.Δ. 47,76% (2), ΕΔΗΚ 27,03%, ΚΚΕ 5,40%, 
ΣΥΜΜ. 2,19% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 48,97% (1), Ν.Δ. 42,68% (1), ΚΚΕ 6,18%, ΚΚΕ Εσ. 
1,01% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 52,33% (1), Ν.Δ. 39,09% (1), Αριστερά 7,56% ·  1989 
(Ιούνιος): Ν.Δ. 43,55% (1), ΠΑΣΟΚ 43,35% (1), ΣΥΝ 9,90% ·  1989 (Νοέμβριος): 
Ν.Δ. 46,17% (1), ΠΑΣΟΚ 44,51% (1), ΣΥΝ 7,94%.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΕ 355 ΑΠΟ ΤΑ 420 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 184769 ΨΗΦ 
ΕΓΚΥΡΑ 143609 ΑΚΥΡΑ 2514 ΛΕΥΚΑ 1179

. 147302

ΚΟΜΜΑΤΑ
I 1 9 9 6 I 1 9 9 3 \ I 1 9 9 0  \

ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ
ΠΑΣΟΚ 83.320 58,02 6 63,30 5 56,52 4
Ν.Δ. 40.877 28,46 1 29,01 2 34,61 3
ΠΟΛ.ΑΝ. 2.157 1,50 0 2,25

ΚΚΕ 4.933 3,44 0 2,68

ΣΥΝ 6.249 4,35 1 2,38 } 7,58

ΔΗΚΚΙ 4.911 3,42 0

ΕΔΡΕΣ 8, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 11,10
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 27,80% (1), Ν.Δ. 26,25% (2), ΕΚ-ΝΔ 38,74% (4), 
ΕΝ.ΑΡ. 6,97% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 35,36% (3), Ν.Δ. 24,90% (2), ΕΔΗΚ 25,09% (2), 
ΚΚΕ 7,23%, ΣΥΜΜ. 2,18% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 65,90% (6), Ν.Δ. 19,20% (1), ΚΚΕ 
8,46%, ΚΚΕ Εσ. 0,84% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 64,32% (5), Ν.Δ. 26,02% (2), Αριστερά 
8,57% ·  1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 32,68% (2), ΠΑΣΟΚ 55,37% (5), ΣΥΝ 9,94% ·  1989 
(Νοέμβριος): Ν.Δ. 33,97% (2), ΠΑΣΟΚ 57,05% (5), ΣΥΝ 8,02%.

ΧΑΝΙΑ
ΣΕ 220 ΑΠΟ ΤΑ 280 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΕΓΓΕΓ. 94911 ΨΗΦ. 
ΕΓΚΥΡΑ 70280 ΑΚΥΡΑ 1168 ΛΕΥΚΑ 627

72075

ΚΟΜΜΑΤΑ
1 9 9 6 I 1 9 9 3 \ I 1 9 9 0  \

ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ % ΕΔΡΕΣ
ΠΑΣΟΚ 35.845 51,00 3 54,59 3 47,71 3
Ν.Δ. 22.511 32,03 1 · 35,40 1 39,51 1

ΠΟΛ.ΑΝ. 1.642 2,34 0 2,21

ΚΚΕ 3.605 5,13 0 4,07 Ί
ΣΥΝ 3.243 4,61 0 2,91 /10,85

ΔΗΚΚΙ 2.270 3,23 0

ΕΔΡΕΣ 4, ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ 20,00
ΠΡΟΗΓ.ΕΚΛ.: 1974: ΠΑΣΟΚ 18,11%, Ν.Δ. 15,26% (1), ΕΚ-ΝΔ 37,91% (3), ΕΝ.ΑΡ. 
9,50% ·  1977: ΠΑΣΟΚ 23,44% (2), Ν.Δ. 16,01%, ΕΔΗΚ 20,55% (1), ΚΚΕ 10,67%, 
ΣΥΜΜ. 1,98% ·  1981: ΠΑΣΟΚ 55,26% (3), Ν.Δ. 25,11% (1), ΚΚΕ 11,96%, ΚΚΕ 
Εσ. 0,80% ·  1985: ΠΑΣΟΚ 54,96% (3), Ν.Δ. 31,16% (1), Αριστερά 11,73% ·  
1989 (Ιούνιος): Ν.Δ. 36,19% (1), ΠΑΣΟΚ 47,77% (2), ΣΥΝ 12,55% (1) ·  1989 
(Νοέμβριος): Ν.Δ. 38,53% (2), ΠΑΣΟΚ 49,04% (2), ΣΥΝ 10,43%.

Που κέρδισαν, που έχασαν τα κόμματα
Ενδιαφέρουσα εικόνα αποκαλύπτει η 

γεωγραφία των κερδών και 
απωλειών των κομμάτων, κατά 

περιφέρεια.
ΠΑΣΟΚ: Μόνο οε τέσσερις περιφέρειες 
το ΠΑΣΟΚ αύξησε το ποσοστό του 
(Ροδόπη, Καστοριά, Ξάνθη και 
Φλώρινα), γεγονός που εξηγείται εν 
μέρει και λόγω της ιδιομορφίας στις 
περιοχές με μουσουλμανική μειονότητα. 
Το ΠΑΣΟΚ είχε τη μεγαλύτερη διαρροή 
ψηφοφόρων στη Β ' Πειραιώς (-10,7 
μονάδες) και Β ' Θεσσαλονίκης (-9,7), 
την Κέρκυρα, τη Χαλκιδική, την Αρτα και 
την Εύβοια.
Ν.Δ.: Η αξιωματική αντιπολίτευση

ανέβηκε αισθητά στην Ξάνθη (10 
μονάδες), τη Ροδόπη (7,3), την Κέρκυρα 
(2,5), την Ηλεία (2,3) και τη Β ' 
Θεσσαλονίκης (2 μονάδες), ενώ μικρά 
κέρδη είχε σε άλλες 16 περιφέρειες.
Τις μεγαλύτερες απώλειες είχε η Ν.Δ. 
στην Καστοριά (-7,3 μονάδες), τη 
Λευκάδα (-4,9), το Κιλκίς (-4,5), το 
Ρέθυμνο (-4,1), την Κεφαλονιά (-3,7), το 
Λασίθι (- 3,6) αλλά και την Α ' Αθηνών 
(-3,6 μονάδες).
ΚΚΕ: Το ΚΚΕ είχε τη μεγαλύτερη άνοδο 
στη Ζάκυνθο (3,9 μονάδες), τη Β ' 
Πειραιώς (3,1), το Κιλκίς (2,8), την 
Πρέβεζα (2,3), την Κεφαλονιά (2,1) και 
την Κέρκυρα (2 μονάδες).

Ανοδο είχε σε όλες τις υπόλοιπες 
εκλογικές περιφέρειες, εκτός από έξι στις 
οποίες υποχώρησε ανεπαίσθητα 
(λιγότερο από μισή μονάδα) σε έξι 
εκλογικές περιφέρειες (Φλώρινα, 
Καστοριά, Σέρρες, Πιερία, Ευρυτανία, 
Καβάλα).
ΣΥΝ: Ο ΣΥΝ δεν υποχώρησε σε καμία 
εκλογική περιφέρεια, ενώ τα μεγαλύτερη 
κέρδη τα είχε στη Ροδόπη (7,7 μονάδες), 
τη Ζάκυνθο (3,6 μον.), την Β ' Αθηνών 
(3,4), τη Β ' Πειραιώς (3,2), την Ηλεία (3) 
και τη Χίο (3 μονάδες).
Α Η Κ Κ Ι: Το ΔΗΚΚΙ δεν συμμετείχε 
στις προηγούμενες εκλογές για να 
υπάρχει σύγκριση, αλλά σημειώνουμε ότι

σημείωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά του 
στις περιφέρειες Αρτας, Β 'Πειραιώς, 
Κυκλάδων, Πέλλης, Β ' Αθηνών και 
Αττικής.

ΠΟΛ.ΑΝ .: Η «Ανοιξη» ανέβασε 
ανεπαίσθητα το ποσοστό της μόνο σε 
τέσσερις εκλογικές περιφέρειες: 
Λευκάδα, Κιλκίς, Ροδόπη, Χανιά, 
κερδίζοντας λιγότερο από 1 μονάδα. 
Τις μεγαλύτερες απώλειες 
σημείωσε στην Α ' Αθηνών (-3,8 
μονάδες), τη Β ' Αθηνών 
(-3,7 μονάδες) τη Β ' Πειραιώς (-3,4) 
και την Α ' Θεσσαλονίκης (-3,3 
μονάδες).



Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Πώς κατανέμονταιτα κέρδη και οι απώλειες 
των κομμάτων στις εκλογικές περιφέρειες; 
Την απάντηση δίνει ο παραπάνω πίνακας, 

ο οποίος απεικονίζει τις μετατοπίσεις του 
εκλογικού σώματος σε όλη την Ελλάδα.
Για κάθε εκλογική περιφέρεια και για κάθε 
κόμμα δίνονται τα αποτελέσματα του 1996, στη

Ε Δ Ρ Ε Σ
Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ

συνέχεια τα αποτελέσματα του 1993 και στην 
τρίτη στήλη η απόλυτη διαφορά σε ποσοστιαίες 
μονάδες.
Ειδικά για την περίπτωση του ΔΗΚΚΙ, που δεν 
συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογές, δίνονται 
τα αποτελέσματα του 1996, ανά περιφέρεια και 
στη δεύτερη στήλη γίνεται ένας «ιδιόρρυθμος»,

αλλά οπωσδήποτε ενδιαφέρον υπολογισμός. 
Αθροίζονται τα ποσοστά του ΔΗΚΚΙ και του 
ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1996 και υπολογίζεται 
η διαφορά από το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ το 1993 
-μιας και το ΔΗΚΚΙ προέρχεται από το χώρο του 
ΠΑΣΟΚ, ενώ το κυβερνών κόμμα εκτιμούσε ότι 
προς το ΔΗΚΚΙ θα ήταν οι διαρροές του.

Π Ο Υ  Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Α Ν  - Π Ο Υ  Ε Χ Α Σ Α Ν  Τ Α  Κ Ο Μ Μ Α Τ Α

ΠΑΣΟΚ Ν Α ΠΟΛ.ΑΝ. ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΠΑΣΟΚ+ 
ΔΗΚΚΙ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟ 93

Ποσοστό
1996

Ποσοστό
1993

ΔΙΑΦ. Ποσοστό
1996

Ποσοστό
1993

ΔΙΑΦ. Ποσοστό
1996

Ποσοστό
1993

ΔΙΑΦ. Ποσοστό
1996

Ποσοστό
1993

ΔΙΑΦ. Ποσοστό
1996

Ποσοστό
1993

ΔΙΑΦ Ποσοστό
1996

ΕΒΡΟΥ 42,36 45,16 -2,80 45,13 46,53 -1,40 3,48 4,06 -0,58 2,93 2,42 0,51 2,32 1,08 1,24 2,39 -0,41
ΡΟΔΟΠΗΣ 44,26 31,05 13,21 33,58 28,47 5,11 3,47 3,68 -0,21 3,05 1,37 1,68 11,34 1,55 9,79 2,63 15,84
ΞΑΝΘΗΣ 36,18 36,96 -0,78 48,70 36,62 12,08 3,60 4,22 -0,62 2,89 1,11 1,78 3,89 1,23 2,66 2,73 1,95
ΔΡΑΜΑΣ 39,15 45,47 -6,32 47,80 47,71 0,09 1,77 2,92 -1,15 ___ 205_ 1,65 0,50 2,94 ____151_ 1,43 4,58 -1,74
ΚΑΒΑΛΑΣ 40,70 46,33 -5,63 42,34 43,14 -0,80 2,40 3,77 -1,37 4,31 3,72 0,59 3,77 2,18 1,59 4,37 -1,26
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38,29 44,33 -6,04 37,46 39,02 -1,56 2,72 6,14 -3,42 6,02 5,21 0,81 6,22 3,94 2,28 5,52 -0,52
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38,41 45,39 -6,98 41,91 42,71 -0,80 2,94 4,48 -1,54 5,37 4,45 0,92 4,11 2,08 2,03 5,08 -1,90
ΣΕΡΡΩΝ 36,53 43,13 -6,60 46,97 46,56 0,41 4,42 4,95 -0,53 3,69 3,13 0,56 3,06 1,50 1,56 3,80 -2,80
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 38,67 45,09 -6,42 44,40 44,93 -0,53 3,44 4,87 -1,43 2,99 2,32 0,67 4,02 1,99 2,03 4,77 -1,65
ΚΙΛΚΙΣ 35,26 41,74 -6,48 41,50 44,76 -3,26 6,53 5,62 0,91 6,52 5,42 ___ υ ο _ 3,25 1,69 1,56 4,84 -1,64
ΠΕΛΛΗΣ 40,81 48,69 -7,88 41,40 42,32 -0,92 2,74 3,65 -0,91 3,44 2,70 0,74 3,19 1,77 1,42 5,81 -2,07
ΗΜΑΘΙΑΣ 42,58 49,62 -7,04 38,45 39,06 -0,61 2,63 4,12 -1,49 5,52 4,34 1,18 3,32 1,99 1,33 5,22 -1,82
ΠΙΕΡΙΑΣ 41,95 46,57 -4,62 43,24 43,89 -0,65 2,18 3,43 -1,25 4,14 3,52 0,62 3,29 1,83 1,46 3,71 -0,91
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 42,74 42,84 -0,10 43,56 48,10 -4,54 2,24 3,02 -0,78 2,93 2,85 0,08 2,67 1,56 1,11 2,87 2,77
ΚΟΖΑΝΗΣ 41,35 46,24 -4,89 41,52 43,84 -2,32 3,16 3,63 -0,47 4,26 3,53 0,73 3,66 2,00 1,66 4,56 -0,33
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 37,31 36,57 0,74 47,27 54,18 -6,91 5,98 4,97 1,01 2,45 2,28 0,17 2,52 1,39 1,13 2,93 3,67
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 45,69 48,86 -3,17 34,93 39,09 -4,16 3,12 3,74 -0,62 7,31 5.82 1,49 3,54 1,87 1,67 3,86 0,69
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 44,45 47,91 -3.46 37,07 38,70 -1,63 2,48 4,04 -1,56 5,53 5,43 0,10 4,57 3,08 1,49 4.45 0,99
ΑΡΤΗΣ 37,39 45,99 -8,60 44,05 43,94 0,11 1,29 3,07 -1,78 4.87 4,03 0,84 3,61 2,34 1,27 7,64 -0,96
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 47,04 49,97 -2,93 37,73 40,08 -2,35 2,37 4,18 -1,81 3,02 2,55 0,47 4,49 2,53 1,96 4,03 ____110_
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 40.52 46,02 -5,50 42,15 41,94 0,21 2,11 3,68 -1,57 5,40 4,87 0,53 4,35 2.80 1,55 4,23 -1,27
ΛΑΡΙΣΗΣ 39,86 46,11 -6,25 38,10 38,07 0,03 3,21 5,56 -2,35 8,77 7,38 1,39 3,91 2,26 1,65 4,30 -1,95
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 40,68 46,77 -6,09 39,51 39,39 0,12 2,33 3,93 -1,60 6,87 5,63 1,24 4,96 3,56 1,40 3,23 -2,86
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42,45 48,49 -6,04 38,79 39,61 -0,82 2,50 3,22 -0,72 7,69 6,41 1,28 2,90 ____1Ζ1_ 1,19__ 4,03 -2,01
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 40,92 45,48 -4,56 40,99 42,14 -1,15 3,84 4,05 -0,21 6,88 5,69 1,19 3,02 2,00 1,02 2,89 -1,67
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 42,80 51,46 -8,66 36,46 34,77 1,69 1,93 3,77 -1,84 7,81 5,76 2,05 5,97 3,33 2,64 3,28 -5,38
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 41,71 44,32 -2,61 32,17 38,22 -6,05 4,68 3,52 1,16 10,49 8,86 1,63 5,97 4,10 1,87 2,95 0,34
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 41,18 46,97 -5,79 32,21 36,23 -4,02 2,30 3,65 -1,35 11,32 8,86 2,46 5,36 2,96 2,40 4,67 -1,12
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 42,87 49,04 -6,17 37,25 34,60 2,65 1,83 5,30 -3,47 10,78 8,10 2,68 5,37 2,38 2,99 0,00 -6,17
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 44,07 49,10 -5,03 39,18 40,50 -1,32 2,69 4,00 -1,31 5,17 4,29 0,88 2,86 1,62 1,24 4,89 -0,14
ΑΧΑΙΑΣ 47,57 55,09 -7,52 34,46 34,62 -0,16 2,62 3,63 -1,01 5,40 4,06 ___ 1 3 4 _ 3,82 1,91 1,91 4,68 -2,84
ΗΛΕΙΑΣ 46,74 53,91 -7,17 38,74 36,85 1,89 2,90 5,15 -2,25 2,72 2,08 0,64 4,53 1,42 _  Α ΐ ι ... 2,98 -4,19
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 43,68 46,72 -3,04 42,48 44,68 -2,20 2,24 3,07 -0,83 3,92 3,05 0,87 2,94 1,84 1,10 3,39 0,35
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 44,39 47,25 -2,86 46,16 47,86 -1,70 1,26 1,94 -0,68 2,04 1,46 0,58 2,09 1,08 1,01 2,95 0,09
ΦΩΚΙΔΟΣ 39,15 42,47 -3,32 43,81 45,22 -1,41 4,06 6,10 -2,04 4,57 3,65 0,92 3,33 1,83 1.50 3,32 0,00
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 44,91 50,79 -5,88 37,34 37,37 -0,03 2,32 3,86 -1,54 5,36 4,57 0,79 4,42 2,52 1,90 3,84 -2,04
ΕΥΒΟΙΑΣ 45,30 52,89 -7,59 37,25 37,63 -0,38 2,71 3,75 -1,04 3,74 3,19 0,55 4,34 1,82 2,52 4,82 -2,77
Α’ ΑΘΗΝΩΝ 35,27 38,06 -2,79 38,98 42,74 -3,76 2,55 6,45 -3,90 6,05 4,97 1,08 9,10 6,43 2,67 4,43 1,64
Β' ΑΘΗΝΩΝ 38,56 46,03 -7,47 32,36 34,10 -1,74 2,60 6,32 -3,72 8,33 6,89 1,44 8,74 5,27 3,47 5,78 -1,69
Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 37,86 44,44 -6,58 38,41 40,38 -1,97 2,81 5,98 -3,17 5,24 4,19 1,05 6,61 3,76 2,85 5,32 -1,26
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41,19 52,09 -10,90 29,19 28,85 0,34 2,27 5,64 -3.37 10,00 8,07 1,93 7,22 ___ 4 1 1 _ 3,11 6,25 -4,65
ΑΤΤΙΚΗΣ 39,22 46,25 -7,03 37,91 40,06 -2,15 2,95 5,65 -2,70 5,28 4,19 1,09 5,48 2,79 2,69 5,87 -1,16
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 43,43 47,56 -4,13 42,24 42,98 -0,74 2,82 4,85 -2,03 2,04 1,79 0,25 3,45 2,03 1,42 4,04 -0,09
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 39,59 43,47 -3,88 46,06 45,17 0,89 3,44 6,45 -3,01 2,55 2,11 0,44 3,60 2,08 1,52 ___ Μ Ι __ -0,74
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 45,09 46,74 -1,65 40,80 42,87 -2,07 3,86 5,14 -1,28 3,36 2,69 0,67 3,12 1,95 1,17 2,59 0,94
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 38.13 41,25 -3,12 41,47 40.56 0,91 9,56 12,66 -3,10 3,93 3,15 0,78 3,50 1,82 1,68 1,92 -1,20
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 33,31 35,91 -2,60 52,42 53,16 -0,74 4,11 6,16 -2,05 3,14 2,57 0,57 2,54 1,52 1,02 3,03 0,43
ΛΕΣΒΟΥ 40,63 47,65 -7,02 32,19 33,80 -1,61 2,40 3,15 -0,75 14,43 11,50 2,93 4,98 3,29 1,69 4,05 -2,97
ΧΙΟΥ 45,17 50,11 -4,94 38,07 38,72 -0,65 3,09 4,58 -1,49 4,06 3,19 0,87 5,80 2,66 3,14 2,32 -2,62
ΣΑΜΟΥ 35,69 43,56 -7,87 36,81 36,40 0,41 1,97 2,80 -0,83 14,49 12,22 2,27 6,08 4,18 1,90 3,03 -4,84
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 42,43 48,94 -6,51 40,40 42,05 -1,65 2,71 4,69 -1,98 2,22 1,71 0,51 3,83 1,90 1,93 6,18 -0,33
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 50,69 56,33 -5,64 35,12 35,32 -0,20 4,00 4,12 -0,12 2.37 1,75 0,62 3,48 1,84 1,64 3,03 -2,61
ΧΑΝΙΩΝ 50,98 54,59 -3,61 31,95 35,40 -3,45 2,31 2,21 0,10 5,21 4,07 1,14 4,63 2,91 1,72 3,27 -0,34
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 51,54 54,94 -3,40 35,52 38,25 -2,73 1,81 1,88 -0,07 2,62 2,10 0,52 4,00 2,22 1.78 3,16 -0,24
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58,16 63,31 -5,15 28,37 29,01 -0,64 1,44 2,26 -0,82 3.45 2,68 0,77 4,33 2,39 1,94 3,44 -1,71
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 59,58 61,69 -2,11 30,64 32,72 -2,08 1,25 1,94 -0,69 1,55 1,33 0,22 3,68 1,96 1,72 2,26 0,15
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 41.60 46 ,88 - -5.28 38.68 39.30 -0.62 2.90 4,87 -1.97 5.43 4,54 .. ..Ιλ89- 4.91 2.94 1.97 4.30 -0.98
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ΔΗΜΟΙ ΠΑΣΟΚ Ν.Δ ΠΟΛ.ΑΝ. ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ

ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 41.18 42.05 3,88 2,86 2.26 5.78
ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΝ 40.43 30,67 2,50 8.38 8.10 6.27
ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 47.12 22.36 3.04 9,99 7.20 6.75
ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41.66 28,78 3.21 7,74 8.21 6,83
ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 36,35 38.07 1,72 8.03 9.75 3.10
ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 43.24 28,51 2.24 7.09 7.77 6,92
ΑΓ ΚΗΡΥΚΟΥ 24,06 34.56 1,72 23.73 10,10 3.53
ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 41.38 28,69 1.99 14.24 5.75 6,94
ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 34.95 31169 2.41 5.18 9,23 4.88
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ΑΓΙΑΣΟΥ 27,51 31.97 1,20 22,56 10,40 4.88
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48.95 39,83 4.91 1.68 1.40 2,66
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 42,61 42.12 1.83 2.53 7,33 189
ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 43.55 29.54 2.46 9.13 6.16 6.33
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 42.58 34.10 1,86 1 9,76 4.65 559
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 35.27 38.98 2,55 6.05 9,10 4.43
ΛΙΑΝΗΣ 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ΑΙΓΑΛΕΩ 42.01 26,43 2.32 10.53 8.74 6,26
ΑΙΓΙΝΑΣ 37,61 . 45,04 1,59 2.92 5.60 4,77
ΑΙΓΙΝΙΟΥ 38.32 42,49 ^ 0 4.51 4.63 5.91
ΑΙΓΙΟΥ 43,66 39.64 2,43 4.48 4.10 3.57
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 39.61 39,45 3.78 7.61 3.48 4,56
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 43,64 36.61 5,22 ¡150 3,32 6.54
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 44,36 39.81 3,71 3.04 3.91 3.17
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 50.04 33.38 1,70 3,56 4,03 4.88
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 43.26 40.00 2.08 _2,84 5.25 5.01
ΑΛΙΜΟΥ 37.89 38,54 2,35 4,77 8.55 5,39
ΑΛΜΥΡΟΥ 40.63 46,04 2,10 5.11 1.67 2.66
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 50.98 31,21 1.74 4.39 7,65 2,50
ΑΚΡΑΤΑΣ 47.44 39.28 2.78 1.83 4,24 2.72
ΑΚΡΙΤΩΝ 23.98 65.44 5,85 1.04 1.70 1.04
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 48.42 32.28 4,00 3.53 5.29 3.54
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 36.03 36̂ 54 3.10 5.37 9.10 __ 5.56
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 38.92 35.92 2.09 7.59 5.77 5.97
ΑΜΠΕΛΩΝΑ 37.75 34,59 3.05 14.99 4.20 3.68
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 37,66 42,62 3,27 4.85 6.01 2.85
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 41.65 39.94 5.18 4,01 3.38 4,76
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 38.18 39.03 ....... 5,58...... 8,02 3,64 3.25
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΥΛΑΚΗ 31.67 53.33 3.33 1.67 1.67 5,00
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 43,12 44,97 1 81 2,53 2,95 2.04
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 46.50 42.17 2.80 2,93 1.91 2.42
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 44,68 41.24 4.21 1.88 . ?,99 . 2,88
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 41.97 47.48 0,96 2.40 4.56 1.92
ΑΝΔΡΟΥ . 26,01 56.21 4,20 0.63 5,00 5,63
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ 37.23 50.00 5.85 1,60 3.06 1.73
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΑΔΑ ο,οο 0.00 _  0,00 0,00 ...  0,00 _ 0.00
ΑΝΕΜΩΝΑ 48.18 35.58 1.95 5.11 6.14 2,43
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 40,71 36.46 5,22 4,57 7,21 3.74
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 50.39 36.44 2.49 2.28 2.85 4.77
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 43.86 25.73 2.65 7.98 5.07 9,82
ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 41.38 37.36 2.48 _!27 2.95 11.40
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 45.23 40.53 0.84 7.68 4.77 0_,68
αραχωβΑς 42.63 44.72 ..... 1,86...... 2,87 3,98 2,45
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 40.93 33.25 2.75 9.30 5.11 4,51
ΑΡΓΟΥΣ 40,06 43.13 4.12 2,12 4.24 3.93
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 36.85 46.05 5.23 3,99 3.75 2.45
ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ 41,93 28.53 2.80 8.19 7.32 7.28
ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 16.57 71.03 6.03 1.85 185 1.51
ΑΡΙΔΑΙΑΣ 44.66 40,95 2,20 1.95 3,03 5.19
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 64.51 '26.19 1.27 1,83 2.82 2.82
ΑΡΝΑΙΑΣ 36.72 49,48 3,67 2,02 3,44 3.25
ΑΡΤΑΙΩΝ 37.71 39.52 1.34 5.44 5.34 8.95
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 37.20 34,98 2,43 6.91 5,57 10.35
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 56.34 23.96 4.10 7.57 5.18 2.01
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 38.10 53.29 2.40 1.51 2,40 1.42
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 41.57 42.02 2.22 4.10 5.99 2,77
ΑΡΧΑΝΩΝ 47.72 26.82 1,37 13.13 8,14 2.46
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 38.51 48.53 5.07 1.97 2.03 2,77
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 42.84 32.36 3,30 8.91 3,98 5,26
ΑΣΤΡΟΥΣ 44.67 43.95 2.17 1.69 3.90 2,46
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 55,70 36.53 1,70 0,32 .......2,45 . .. 2,56
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 48.74 37.79 1.79 3.58 2.42 3.26
ΑΦΑΝΤΟΥ 47,27 36.08 10,68 0.46 2,17 2.17
ΑΧΑΡΝΩΝ 47.91 25,87 3.02 6.35 4.48 8.11
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 40.13 45.46 1.49 5.02 3,63 2.56
ΑΥΛΩΝΑ 37.48 44,72 2.56 5.13 2.87 3.77
ΑΥΛΩΝΑ ΦΥΛΑΚ ΕΝΟΠΛ ΔΥΝΑΜ .....0,00 ....... 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
ΒΑΓΙΩΝ 57.04 28.94 3.61 2,57 2.78 2,85
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 44.55 39.83 2.76 2,51 4,18 4.43
ΒΑΡΗΣ 31.42 49,23 3.07 3.64 6.13 4.02
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 40,47 43,17 3,81 2.21 2,95 4.55
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 42,55 38.42 2,84 5.76 4.63 4.55
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 38.37 48.94 3.16 3,77 2,15 199
ΒΕΛΟΥ-ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ 43.05 42.79 2.37 1.74 4.87 3,44
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ 47,90 38.14 3.06 3.06 2.61 4,31
ΒΕΡΟΙΑΣ 43.49 35.82 2,11 6.83 5.02 4.36
ΒΙΛΛΙΩΝ 32.59 40,86 1.51 6,86 13,62 2,92
ΒΙΤΣΙΟΥ 40.45 46.48 3.71 2.24 2.71 3.02
ΒΟΛΟΥ 41.42 35.58 2.15 8,08 6.34 3.34
ΒΟΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤ ΦΥΛΑΚΗ 26.67 66.67 0,00 0.00 .......3 33....... 0.00
ΒΟΝΙΤΣΑΣ 45.35 31121__ 2.57 6,34 3.23 _2,57
ΒΟΥΛΑΣ 31,31 47,99 3,89 7,20 3,50
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 30.28 48.41 3.29 4.11 6.30 3.78
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 35.07 38,96 3,43 4.91 9.21 4.81
ΒΥΡΩΝΑ 38.52 30,70 2.37 9,85 9.51 5.37
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 38,58 50.09 3.56 0.47 2.72 3.09
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 42.06 27.13 2.87 9.08 8.43 6.71
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 28.46 44.58 16,30 5.27 3,00 1.09
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 52.01 34,86 2.54 2,61 3.33 3.92
ΓΑΖΙΟΥ 57.78 30.44 1,32 2.56 3.64 3.25
ΓΕΡΑΚΑ 41.26 30.67 3.11 6.88 5.68 8.70
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 41,44 39.18 2,93 4.03 5,16 __ 5,09
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 44.12 30.10 2,20 8.51 4.92 6.94
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 35,53 39,91 3,32 5.29 7^13 6,06
ΓΟΥΒΩΝ 55.19 34.15 1.58 1.50 ....... ¿82........ 3.35
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 38,34 39.10 7.76 3.54 2,41 6,58
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 43.01 40.52 2,92 4.49 4.31 3.18
ΓΥΘΕΙΟΥ 23.24 63.42 3.99 1.98 3.30 2.25
ΔΑΦΝΗΣ 37.58 32.98 2.64 __ 7,89 8.92 6,08
ΔΑΦΝΗΣ 41.66 38,49 1,88 4,96 4.45 6,67
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0 .00"
ΔΕΛΦΩΝ 33.56 45.86 6.09 4,14 2.53 6,55
ΔΕΣΚΑΤΗΣ 55.03 20.51 4,43 10.20 3.63 3.74
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 41.19 39.17 3,08 1.38 1.91 12.00
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 40.18 50.70 2,47 2,49 1.26 1.26
ΔΙΟΥ 43.93 51,14 1,23 0,53 1,06 1.50

ΔΗΜΟΙ ΠΑΣΟΚ Ν.Δ ΠΟΛ.ΑΝ. ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ
ΔΙΡΟΥ 16.15 70,75 4,69 __ 2,08 1.13 2.17
ΔΙΣΤΟΜΟΥ 48,95 .. 28.88 2,96 7.89 5.92 3.95
ΔΟΜΟΚΟΥ 44,68 34,10 1,58 292 10.94
ΔΟΞΑΤΟΥ 41.00 48.66 1.42 1.89 185 3.92
ΔΡΑΜΑΣ . 39,08 . 46.38 ........ 168. . 2,00 3,95 4.74
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 50.66 20.88 1,99 10.96 Μ Ι___ 5,88
ΕΔΕΣΣΑΣ 42,27 37.50 .........1,92. .. _ 3.26 4.62 6.40
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 40.32 45.69 2.67 2.26 1.09 5,73
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ .. 43,07...... 37.68 4,09 7.73 3,51 2.68
ΕΛΑΤΕΙΑΣ 51.69 30,25 2,53 5.75 4.51 4.51
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ .... .44,96 .... 31,47 2,49 __ 6,45 .... 3,44 7.43
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 41.81 47.15 1.66 1,45 3.13 3,23
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 39,77 31.52 2,18 8,95 9,18 4,86
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ .......ο.οό....... I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ΕΛΟΥΣ 40,28. 45,57 5,49 ... __ 3,69 1.37 2.61
ΕΡΕΣΣΟΥ 30.55 28.47 1.54 31.01 3,72 4.08
ΕΡΕΤΡΙΑΣ . 38,23 46,95 3,69 __ 134 3.47 4.36
ΕΡΜΙΟΝΗΣ 44.01 42,25 3.11 2.71 3.99 2.91
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ . .. .38,26....... 38.45 ........2,03 . 2.40 3.66 12.10
ΕΡΥΘΡΩΝ 42.13 39,23 2,66 5.08 7.02 1.94
ΕΠΑΝΟΜΗΣ 37,35 45.97 3,13 4.11 2,66 4.55
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 46,96 32.93 2.43 2.32 8.18 4,42
ΕΥΟΣΜΟΥ Ζ  .37,76...... 36.65 ....  2,99___ 7,23 .. 4.17 6 6 6
ΘΑΣΟΥ 34,71 48,10 ____ 4.79....... 4,57 3,65 2.07
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 44,07 37.95 2,85 2.38 7.66 3.50
ΘΕΡΜΗΣ 39.58 41,27 2.41 5.27 3.90 4.87
ΘΕΡΜΟΥ 47132____ 34.72 4.66 5.01 2.42 3,89
ΘΕΣΠΙΩΝ ..... 45,75..... 29,11 1,93 1182 5.21 2.60
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ .4422. . 35.33 1,23 6.94 5 Μ 4.48
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ...  36,47 40.58 .........226 5.12 ........6,69........ 4.85
ΘΕΣΤΙΕΩΝ 41,52 35.35 2.34 11.76 1.43 5.98
ΘΗΒΑΣ 42,43 36.49 2.62 6,47 5.63 3.70
ΘΙΝΑΛΙΟΥ 44.35 27.85 1,66 12.22 7.56 4.66
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 41.13 29.57 ........ 2,49 8.74 ...... Μ ? ......... 5.82
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 39,27 30,59 2,45 8,17 9,66 514
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 51.26 30.62 1.83 4,88 6,50 3.74
ΙΑΛΥΣΟΥ . 54,04 .... 38.13 .. 2,69...... 0.35 .. . .  1^5 . 2.22
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 54,16 32.36 2,48 2,22 5.60 1,98
ΙΕΡΙΣΣΟΥ 44,54 . 3,64 2.93 3,13 1.43
ΙΘΑΚΗΣ :......42*97 27.69 2.50 13.99 ~ “ Ί& Ο ........ 4.46
ΙΛΙΟΥ 40,72 28.69 2,60 8,94 8.08 7.28
ΙΟΥ

........
34.22 2.12 1.15 3.62 3.53

ΙΣΤΙΑΙΑΣ 45,11 34.71 . 1,84 8,45 3,97 4.28
ΙΤΕΑΣ 46.05 35.70 4.00 4.54 4.29 3.43
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41,71 36,73 2,58 5.66 7.46 3.90
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤ ΦΥΛΑΚΗ 42.67 49.33 1.33 1,33 1.33 4.00
ΙΩΛΚΟΥ 39,30 , 34,60 2,19 11,66 6,12 3.48
ΙΩΝΙΑΣ 39,23 41.34 2,78 3,61 ~..... 4.77........ 5.74
ΙΩΝΙΑΣ 40,14 39.97 1,48 5.50 9.34 2.44
ΙΩΝΙΑΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 36,46 52,08 0.00 2,08 1.04 0.00
Λ ΑΙΔΗΨΟΥ 45,60 32.93 4,11 3.99 5.15 5.36
ΚΑΒΑΛΑΣ 41,60 35.91 2,27 6.38 186 5.13
ΛΑΓΚΑΔΑ .. 3424.. 50,80 .........2,21 ..... 1.90 2,98 5.91
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ..... 50,05 37.51 3,11 2,90 2.74 2.74
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 36.59 25.88 1,75 16,34 11.07 5.41
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 47,97 34.03 147 5.04 “  7.14 2.94
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ . 43,03 29.32 3.05 7,67 6,74 6.34
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 37.03 39.17 9,07 5,15 5,38 2.12
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 43.40 42.54 1.38 4,63 1.66 5.26
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 40,92 31.76 2,59 7,91 7.48 5.65
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 44.80 38.78 ¿83 ..... 2,66 2.31 7.88
ΚΑΛΛΟΝΗΣ 37,23 35.41 1,94 15.56 6,03 2.61
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 40,26 38.33 " 2.97 ... 3.87 ...... 5.81.......... 5.78
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 51,48 32,71 184 3,45 2,36 7.10
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 36.99 27,98 2.12 12.02 7.05 8,50
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ . .. 35,59 ... 51.65 1,95 3.60 3.15 3.15
ΛΑΜΙΕΩΝ 4548_ 39.36 ~ Ί Μ . ...... 3.47 4.03 3.51
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ . .46,43 . 40,02 2,65 2.03
ΚΑΝΔΑΝΟΥ 0.00 0.00 .....δ!δο 0.00 ......ο!όο....... 0.00
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 39,56 46.31 2.08...... 3,83 .....4,78 180
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ... 41.13 33.47 _3,88 11.16 5.88 2.51
ΛΑΡΙΣΑΣ 39,32 35.33 . 2,60. 9.89 5.76 4.53
ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤ ΦΥΛΑΚΗ 47.56 43.11 4.44 133 0.89 1.78
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 37,65 43.93 2,08 6.26 4,71 2.89
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 59.55 29.36 1,03 0.41 4.93
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 43,91 46.56 . .. 0.86 _ 2.08 2,67 2.70
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 42.15 38,19 3.39 4.02 4.40 6,41
ΚΑΣΟΥ ......53.83....... 38,16 ......  3,65 ..... __ 135 1,77 0,94
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 31.37 56.78 2.77 1,13 3.29 3.23
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ......46,06....... 35.66 2,17 1.71 7.43 5.37
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 65.67 27.15 „ 0,55 0,72 2.21 2.98
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ....  30,88....... 51.18 8,03 1.61 3,72 2,88
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 45,77 38,27 2.28 4.54 3.89 3.51
ΚΑΤΟΥΝΑΣ 40,45 43,75 5.20 2,49 2.19 4.77
ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 43,43 43,59 3,04 2.40 317 3.37
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 51,63 111 1.66 1,55 3.93
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 47,24 38.50 2.15 3.68 5.06
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 41.03 33,46 ........ 264..... 7.14 6,41 6,56
ΛΕΒΙΔΙΟΥ 53,34 36.45 2,77 2.00 2.67 1.91
ΛΕΙΨΩΝ 44,37 44,37 1.73 6.28 0.66 0,87
ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ 42,82 3,97 4,82 ...... 3,49 . 3,97
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2946 48.11 8,64 1.49 5.71 4.18
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4221 27.77 9,78 7.35 6.63
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 39.73 37,69 ...  ¿64...... 6.33 7,91 3.54
ΛΕΡΟΥ 44.10 32.32 13,02 1.07 1,94 5.90
ΛΕΧΑΙΝΩΝ 46.87 33.26 ..3.98... 3.98 6.73 3.57
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 39,52 33.74 4,71 8,44 8,92 2.94
ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 38.85 31.44 3.05 12.45 11.15 1.18
ΛΕΥΚΤΡΩΝ 44,32....... 32.95 .....  3,28 . . . 6.55 4,82 6.74
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 34,79 55.36 131 2,76 2.35 127
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 38,05 30.51 2,11 14,24 6,62 5.10
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 31.54 45.47 3.07 4.62 7.77 314
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ . 42,08 34,05 . 2,90.. ,. 9.36 6,05 3.93
ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 43.84 43.72 3,69 3.57 197
ΚΙΛΚΙΣ .... 35.71 .... 38.68 ........ 766 ....... 8.16 4,01 374
ΛΙΜΝΗΣ 47.58 29.70 2.17 6.75 7.24 4.48
ΚΙΣΑΜΟΥ 52,59 33.54 4.23 2.22 3,81 2.12
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 37.14 35.32 1,85 12.13 7.88 3.85
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 4<188 _ _ 4220 .3,24 . 1,08 1,08 7.39
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ......2627........ 64,25 2,99 1.86 2.27 1.64
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 43,61 34,02 4,19 3.78 9.89 2.90
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤ ΦΥΛΑΚΗ ..... 35,99........ 55,41__ 2.87 1.59 .......1,59........ 0,32
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 38,94 45.23 2,26 2.51 8.04 2.01
ΚΟΡΙΝΘΟΥ . 45,15 38.22 2,48 2,99 4,83 4,22
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 39,97 29.31 2,43 10,00 8,50 6,15
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ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤ ΦΥΛΑΚΗ 88.95 18.95 2,11 3.68 1,58 3.68
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΦΥΛΑΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 43.13 41.88 2.50 2.50 2.50 2,50
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΨΥΧΙΑΤ ΚΡΑΤΟΥΜ 50.57 26.44 1,15 6.90 4.60 6.90
ΛΟΥΤΡ ΘΕΡΜΗΣ 38 18 40.30 0.87 11,94 3.73 3.73
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 34,23 42.13 3,12 5.48 6.19 6.00
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ 0.00 0.00 0,00 0.00 : 0,00: V 0.00
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ : 44.81 ; 35.85 2,34 6.44 . 2,96 6.01
ΚΟΖΑΝΗΣ 40.96 40.43 3,30 4.04 5,97 3.83
ΚΡΑΝ ΙΔΙΟΥ 40,72 43.00 : τ  2.61 2,40 4,56 4,80
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 38.17 37.30 1,10 1.96 18.81 0.94
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 28.26 53.85 6,64 2.53 2.64 4.39
ΚΡΩΠΙΑΣ 28.95 52,52 2 84 2,41____ 3,95 5,44
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 40.32 32.41 1.58 8.30 7,51 6.32
ΚΥΜΗΣ 52.76 32.05 2.86 1.53 4.19 4.39
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 35.01 46.63 9.05 1.16 4.25 2.02
ΚΩ 46.19 28.48 2,69 022 13.23 3.14
ΚΩ ΔΙΚΑΣΤ ΦΥΛΑΚΕΣ 37.01 50,39 3,15 1,57 6.30 0,79
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 48.64 37.73 1,84 1,88 2.80 5.84
ΜΑΛΙΩΝ 63.39 26.87 1.71 0.63 2.43 3.79
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 41,69 44.57 1,23 5.64 2.82 2.39
ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ 60.47 30,04 1.19 0,79 6.32 0.40
ΜΑΝΔΡΑΣ 43,91 36.31 2,24 5,79 4,25 :· Γ 5.10
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 39.96 45.05 2.03 2.51 4,40 3.82
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 42 83 47,47 1 52 2.63 2.22 : 2.32
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 42,80 40.46 466 5.10 3.38 2.28
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΛΟΥ 59.80 17.59 9 55 8.04 1,01........ 3.02
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 56.21 22,87 1.39 10.11 5.37 2.86
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 40.66 39.93 2.21 2.99 6.08 5.13
ΜΕΓΙΣΤΗΣ 0.00 0.00 ____ Ι ® 0.00 0.00 0.00
ΜΕΛΙΓΑΛΑ 30,22 57.00 7,62 0.98 1,23 1.23
ΜΕΛΙΚΗΣ 33.51 52.28 5,27 1.05 2,35 4.08
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 35.63 30.72 . 2.80 10,22 10 77 6,34
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 43.32 32.27 3.93 4,47 : : 4.23 ■ “ 6.83
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 45.09 36.43 2,32 4,79 4,10 5.78
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 42.33 38.49 8.20 2.85 2.62 2.79
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 41.35 26.87 2,00 10.54 7.93 7.72
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 31.24 45,35 11 21 3.77 3.31 3.37
ΜΗΘΥΜΝΑΣ 42 17 32.24 3.27 11,80 8,64 1.40
ΜΗΛΟΥ 47,16 28.54 4.00 3.93 . 8,98 4.94
ΜΙΔΕΑΣ 47.83 39.16 2,72 4,07 2.66 1.93
ΜΟΙΡΩΝ 65 ·;.· 27.02 1.16 1.43 1,97 2.74
ΜΟΛΑΩΝ 19.32 67.61 3.81 2.17 4.60_ 1.58
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 41,10 35.16 2,37 4.87 6,84 6.39
ΜΟΥΡΝΙΩΝ 48,20 31.03 2.76 7,38 4,80 3.12
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 35.44 47.65 3,81 3.34 120 4,59
ΜΥΚΟΝΟΥ 28.71 52,02 6,45 2,27 4.1β 3.60
ΜΥΡΙΝΑΙΩΝ 44 70 34.17 2,81 8.44 0 5.55 2.96
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 38.12 34.81 . 2,73 ..... 12.22 ____6,22_____ 4.40
Ν ΑΓΧΙΑΛΟΥ 41,22 . 42.93 2,52 4.42 3.69 3,18
Ν ΑΡΤΑΚΗΣ 49,25 28.29 . .2,69 . 6.89 6,14 5.54
Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 44,67 29.28 2,13 7.13 ____§ιϋ 5.42
Ν ΙΩΝΙΑΣ 39.96 25.24 2.02 13.98 9.11 6.54
Ν ΙΩΝΙΑΣ 42,21 28,17 2.19 11.33 8.26 4.61
Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 55,03 32.96 1.05 : 5.00 ..όό,Α&Ι..:-.:. 2.18
Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 41.10 39.06 4,58 2.40 5.89 4.58
Ν ΣΜΥΡΝΗΣ 36,32 36,21 2,59 6.18 10,13 4.94
Ν ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΑΓΡΟΤ ΦΥΛΑΚΗ 39.68 47.62 .2 11.11 : 0.00 1.59____ 0.00
Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ : 40,27 29.14 2.18 9.22 ...... 9.40_____ 6.12
Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 39,46 35.79 227_ . 6.46 8,00 : 5.19
ΞΑΝΘΗΣ 36,60 47.55 3.71 2.13 46) 3.29
ΝΑΞΟΥ 50.99 34.59 2.52 2,14 4.85____ 3.10
ΝΑΟΥΣΑΣ 41.02 31.48 1.75 12,43 6.13 4.37
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 41 36 43.29 2 76 3.15 3.75 4.21
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 3511 48.19 4,41 3.31 4.56 2.41
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤ ΦΥΛΑΚΗ 46.27 44,78 7,46 0.00 0.00 1.49
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 39.57 46.36 1.78 _ 4.40 ___ 2,39___ 3.95
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 47.07 38.31 2,50 1.72 ........1,98____ 7.24
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 40.07 . 31.47 .3,47 7.45 5,47........ 7.85
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 53,38 35.69 _ ....1.06...._ 1.47 3.58 3.63
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ 38.53 43.46 2.81 _3,73 4.47
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 53,99 24.65 1.81 9.40 5,10 3.82
ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 35,21 54,31 . 2.43 0.94 3,37 2.81
ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 48.62 31.94 1.85 6.99 477 3.81
ΝΕΑΣ ΜΑΛΑΣ 65.33 27.33 0,33 0.33 4.33 1,00
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 36.49 45,42 3.35 4,99 Μ[[;ιγι| 4.76
ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝ ΙΩΝΑΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 45,81 30.09 3.39 . 4.69 5,98 6.84
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 41,01 43.64 2,30 3.40 3.95 4.17
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 43.56 3,44 . 4.19 7.10 3.61
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 60,30 24.92 3,38 6.05 2.75 1.65
ΝΗΣΟΥ ΑΡΚΙΩΝ-ΠΑΤΜΟΥ : ϊ  44,76 35.82 .......1,49..... . 2.99 11.94 2.99
ΝΙΓΡΙΤΗΣ 36,59 40.30 2,30 2 8.46 4,65 5.16
ΝΙΚΑΙΑΣ 40.55 25.70 2.55 13.24 8,51 5.93
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 37.96 45.84 2.79 1.52 5,25 3.73
ΝΩΝΑΚΡΙΔΟΣ 43,59 47,42 ......  2,49 2.10 £ 1̂1111 0.76
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 42 74 42.69 1,89 3.96 4.04
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 43.54 39.28 1.47 9.98 3,44 0.98
ΟΙΤΥΛΟΥ 17.93 69.66 7,59 0.83 0 80 0.97
ΟΙΧΑΛΙΑΣ 48.89 38.16 1,88 6.76 2,01 1.40
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 41,27 36.04 3,20. . 3.67 12.90 1.95
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 38.17 50.29 5,50 1.28 1,78 1.95
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 41,60 39.26 2.07 5.39 0 5.17 4.76
ΡΑΦΗΝΑΣ 35.12 38.44 2,82 9,44 6.63 5.30
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 47,61 35.69 1.59 2.56 6,74 3.84
ΡΕΝΤΙΝΗΣ 44.61 40,75 2.49 5.11 2,21 3.31
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 33,45 46.64 8.56 2.62 3,06 3.67
ΡΟΔΟΥ 47,17 38,93 3.66 2.03 3.77 2.91
ΡΟΥΒΑ 55,79 29.57 1,42 4.85 4.26 2.76
Π ΦΑΛΗΡΟΥ 31,79 46,19 2.74 3.33 8.06 4.25
Π ΑΙ ΑΝΙΑΣ 29.35 53.69 3,02 2.69 3.43 4.54
ΠΑΛΑΜΑ 35,85 38.32 7.06 9,60 3.16
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 40.38 34.81 3.64 5.63 7,08 5.15
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 31,15 49.24 ... .010, 4,04 5.32 3.60
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 45.49 41.29 0.96 5.30 1.58 4.42
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 43.95 39.10 1 43 5.92 __ 50? 3.32
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 40.17 49.52 1.71 1.07 1.60 5.13
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 4 & § |_ 42.05 2,31 1,41 3,02 2.11
ΠΑΡΓΑΣ 47,21 41,42 0.96 2.48 4,89 2.00
ΠΑΡΟΥ 37.57 40.62 6.01 2,79 4,59 6.01
ΠΑΠΑΓΟΥ 21.81 59.86 3.79 0.99 7.44 2.29
ΠΑΤΜΟΥ-ΚΑΜΠΟΥ 53.16 26.46 7.49 2.34 4.22 2.58
ΠΑΤΜΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ 0.00 0.00 0, 0.00 0.00...... 0.00
ΠΑΤΜΟΥ-ΧΩΡΑΣ 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00....... 0.00
ΠΑΤΡΕΩΝ 44,29 31,56 8,27 5.49 5.61
ΠΕΙΡΑΙΑ 38,16 36,64 '¿77...... 5,82 7,15 5,49

ΔΗΜΟΙ Ν.Δ Ε Ε Ε 3 ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 54.46 30.36 1 33 4.66 4.13 3.86
ΠΕΛΛΑΣ 0.00 0.00 ο!οο ~ 0.00 ό,οα 0.00
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 38.81 32.82 1.94 9.49 5.57 7,72
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 41,19 25.74 2,38 10.90 8.55 7.31
ΠΕΤΑ 41.04 : 40.36 1,09 7.78 4,21 4,43
ΠΕΤΡΑΣ 45.23 32.72 3.95 7,59 4.00 5.18
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3914 25.77 3.14 12.03 9.52.... 6.95
ΠΕΥΚΗΣ 38,18 . 35.74 2.76 5.98 8,55 4.78
ΠΛΑΤΑΙΩΝ . , 9,00. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ΠΛΑΤΕΟΣ 38,76 .. 40.19 „3,58 4,80 1.69 8.48
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 39.77 30.97 4.16 10,42 6.90 6.41
ΠΑΩ ΜΑΡΙΟΥ 40,72 32.48 2.14 12,99 4.15 5,56
ΠΟΛΙΧΝΗΣ 42.17 28.49 2.72 10.40 4.97 5.15
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 37.97 32.98 1.83 16.93 4.14: 5.26
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 11111^^1111 51.35 2,84 1.92 6.37 3.17
ΠΩΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 34,05 47.78 5.53 2.65 2,72 4,61
ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 39,53 44.19 0.00 5.81 2.33 6.98
ΠΟΡΟΥ 36.12 48.78 2.37 2.06 3,77 4.31
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 41,53 34.52 1,33 8.73 9.02 3.10
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 40.46 . 47,74 1.39 1.94 2.47 4.03
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 40.27 45.98 2,97 3,38 2,89 2.98
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 41,32 ' 37.37 1.98 9.36 4,64 2.92
ΠΥΛΑΙΑΣ 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ΠΥΛΑΡΕΩΝ 40,85 38.51 1.17 7.10 4.76 4.51
ΠΥΛΗΣ 38,79 44,82 ί : ^ » · · · :  ί- 5.15 4.87 2.57
ΠΥΛΛΗΝΗΣ 48,14 36.70 1.41 3,31 2.90 6.46
ΠΥΛΟΥ 38,47 35.81 1700 3.57 2.73 1.52
ΠΥΡΓΟΥ 42,41 41,29 2,19 3.53 6,29 2.50
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 37,86 46.94 2,35 1.97 2.12 ... 3.76
ΣΑΜΙΩΝ 34,60 49.91 2.42 4.50 3.64 3.15
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 53.47 37.98 1.33 1,37 1.87 2.65
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ . ...4305.._ .... 31.59 3,40 5.69 1.77 7.91
ΣΑΠΩΝ 42,91 40.66 2,94 3.04 4,74 4.19
ΣΕΡΒΙΩΝ 45.13 25.99 1.56 10.14 4.76 10.66
ΣΕΡΙΦΟΥ 43.12 38.28 2.31 2,31 3.46 8.07
ΣΕΡΡΩΝ 36.90 44,78 3.94 4,49 4.16 3.82
ΣΗΤΕΙΑΣ 64,66 26.53 1,02 0.91 3.02 3.11
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ¡1 39,30 : 44.18 . .. 0,7! 5.57 4.20 2.64
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 42,84 ■ 39.57 4.40 3.97 1,84 4.26
ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ1 47,34 38.60 2.02 2.60 3,38 3.67
ΣΙΝΔΟΥ 0.00 0.00 ...... 0.00 . 0.00 0.00 0.00
ΣΙΝΔΟΥΣΤΡΑΤ ΦΥΛΑΚΕΣ 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ΣΚΑΛΑΣ 38.54 44.88 3,76 3.91 2.50 4.44
ΣΚΙΑΘΟΥ 38,59 42.34 4,42 2,77 8,20 1.94
ΣΚΟΠΕΛΟΥ 29,00 34.04 1.16 28.85 3.93 1.82
ΣΚΥΔΡΑΣ 44.27 37.89 2,40 5.77 2.59 4,74
ΣΚΥΡΟΥ 56.21 30.28 1,26 2.07 4.» 4.04
ΣΟΦΑΔΩΝ 43,84 41,93 2.13 3.29 4,31 2.98
ΣΟΧΟΥ 46.02 36,58 2,26 0.79 2.36 3.64
ΣΟΥΔΑΣ 49.55 34.86 2.14 3.09 3.14 4.00
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 37,51 47.06 2,85 4.64 4.51 1.95
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 35,25 50.23 4,41 2.57 3.02 3.10
ΣΠΑΤΩΝ 26.86 55.34 4,50 1,40 3,94 4.96
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 47,03 39.79 2.23 .... 5.37 2,33 1.88
ΣΠΕΤΣΩΝ 29.20 55.07 4.82 0.81 2,39 3.92
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 38,37 46.51 6.44 1.25 2.33 3,40
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 44.22 29.08 2,46 7.86 5.30 6.48
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ 54,40 29.45 3,89 2.86 ... 3,89 . . 4.29
ΣΤΥΛΙΔΑΣ 47,47 31.36 4,08 6.52 3.61
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 40,87 27.95 6.79 11.07 , 7 Μ ·  . 4.02
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 40.20 42.45 3,60 3,94 4,62
ΣΥΚΕΩΝ 40.94 27.59 2.08 9.64 6,62 8.43
ΣΥΜΗΣ 60,69 28.34 0,65 2.23 3.33 3.33
ΤΑΥΡΟΥ 39.87 25.57 2.86 11.20 9,77 7.21
ΤΕΜΕΝΟΥΣ 54.62 29.09 1.60 9.39 2.94 1.96
ΤΗΝΟΥ 39.96 43.62 2.20 0,61 3.56 8.13
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 36.66 36.85 2,70 8.69 5,50 6.12
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 42.56 36.34 2,74 8.60 4.29 3.18
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 33.33 61.62 2.02 0.00 0.00 1.01
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4231 43.13 3,15 2.97 2.17
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤ ΦΥΛΑΚΕΣ 35.00 45.00 5,00 3.75 .......Μ ....... 3.75
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 39.72 43.73 . .2,85 . 3,69 . 237 5.65
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ,κ 30.06 1.73 1.92 3,55
ΤΥΡΝΑΒΟΥ 39.33 29.32 18.04 ' 094 3.41
ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ 41,54 49.29 $4 0.60 3,88 1.86
ΤΥΧΕΡΟΥ 39,51 49.03 ....... ¿62 1.63 4,10 1.57
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 41.14 31.49 ¿73 9.94 5 98 4.47
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 47,57 32.99 358 4.35 6,14 3.32
ΦΕΡΩΝ 43.36 41.72 2,70 4.56 ¿78 ... 3.31
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ : 43.61 39.05 7,66 3.09 2.91
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 46,93 35.91 2,41 2.62 4.20
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 35,44 46,44 433 4,50 4.50
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ 4228 38.08 409 1.46 3.56 _049
ΦΙΛΙΠΠΩΝ 38,89 47,47 2.56 2.03 2̂ 42 4,68
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 36,58 : 45.94 ........ 1.18....... ! 501 3,73 6.00
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 24.59 56.61 346 : 1,83 8.85 2,06
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 37.12 50.10 . . 2.64 2.58 $«93. 2,12
ΦΟΥΡΝΑΣ 42,43 41.62 1.39 4.74 5,43 1.97
ΦΟΥΡΝΩΝ 42.38 30.59 1,58 20.89 1.19 2.77
ΦΥΛΗΣ 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 38 84 31.35 2,82 9.44 8.00 6.14
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 39.51 38.91 3.34 5.78 3.04 8.97
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 38,40 34.46 2,58 6.15 9,10 5.16
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 42.25 34.78 2,19 7.63 7,58 3.98
ΧΑΛΚΕΙΑΣ 50.35 36.58 2.30 3.13 1.89 4.20
ΧΑΛΚΗΣ 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 43,58 37.04 2.35 3.27 5.11 5.60
ΧΑΝΙΩΝ 45,63 33.58 _____200 5,36 6.76 4,02
ΧΑΣΙΩΝ 49,21 34.89 2,43 4.73 1.51 6.55
ΧΙΟΥ 43.68 36.74 4.18 4.33 6.30 2.84
ΧΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤ ΦΥΛΑΚΕΣ 43.06 55.56 1.39 0.00 0.00 0.00
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 37,25 35.99 2,92 5.62 9.85 4,64
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 45.60 41.35 1.37 1,06 3.06 5.49
ΧΩΡΑΣ 39,89 43.22 7,13 2.99 2,87 2.64
ΨΑΡΩΝ 52.37 39.94 0.59 0.59 2.37 3.85
ΨΑΧΝΩΝ 43.41 39.93 6,27 1.92 2.74 4,01
ΥΔΡΑΣ 34 65 42,40 7.80 1,32 3.96 5,57
ΥΜΗΤΤΟΥ 39 ϋΚ 30.14 2.88 8,75 8.77 5.84
ΥΠΑΤΗΣ 44,38 40.19 ί.79 5.98 4,31 2.63
ΨΥΧΙΚΟΥ 25,40 54.18 3,28 2.37 ____900 _ 1.82
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 43.92 38.10 2.16 7.08 6.33 0.00
ΖΑΧΑΡΩΣ 41.45 46.54 3,08 2.44 3,68 1.84
ΖΕΦΥΡΙΟΥ 0.00 0.00 0,00 ... 0.00
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 29.80 48.61 ........ 404..... 3.42 6.07 3.84
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 38,06 34,46 2,49 6,65 9.65 912



Ο ΣΥΝ έκλεισε τις πληγές του παρελθόντος του και συσπείρωσε 
όχι μόνο τους ψηφοφόρους του παρελθόντος, αλλά και άλλων

χώρων

He όιπλαοιες όυνάμεις 
και με ιβχύ οιη Βουλή

Χαμογελούν ευτυχισμένοι η Μαρία Δαμανάκη, ο Νίκος 
Κωνσταντόπουλος και ο Λαοκράτης Βάσσης στα γραφεία του ΣΥΝ, 
χθες το βράδυ, όταν το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες τους 

και το κόμμα τους μπαίνει δυναμικά στη Βουλή

Οι έδρες  του ΣΥΝ
Οι έδρες που «έπαιζαν» αργά τη νύχτα για τον ΣΥΝ 
ήταν δύο ή τρεις στη Β ' Αθηνών, μία ή δύο στην Α ' 
Αθηνών, μία στην Α ' ή Β ' Πειραιώς και από μία σε 
Γιάννενα, Χανιά, Μυτιλήνη, Μακεδονία (Κεντρική 
Μακεδονία ή Θεσσαλονίκη), Θράκη και Δ. 
Πελοπόννησο (Ηλεία ή Αιτωλοακαρνανία).

Του ΓΡ. ΡΟΥΜΠΑΝΗ

Μ ια δυναμική πορεία 
υποσχέθηκε η υπό 
τσνΝ.

Κωνσταντόπουλο νέα 
ηγεσία (έπειτα από το 
ατυχές αποτέλεσμα του 
1993) του Συνασπισμού της 
Αριστερός.

Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε 
στις ευρωεκλογές του 1994, όταν 
με 6,25% κατάφερε να επανε
κλέξει τους δύο ευρωβουλευτές 
του κόμματος Αλ. Αλαβάνο και 
Μιχ. ΙΙαπαγιαννάκη. Σοβαρές 
θέσεις κατέκτησε και στην Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση, στις τελευταί
ες δημοτικές και νομαρχιακές ε
κλογές.

Ολα έδειχναν, λοιπόν, ότι η α
νανεωτική Αριστερά, παρά τα 
παραπατήματά της και τη δυσκο
λία που έχει ως προς την πλήρη 
αποσαφήνιση των στόχων της, 
θα ξανάμπαινε στο παιχνίδι και 
μάλιστα με απαιτήσεις.

Αυτή η προοπτική επιβεβαιώ
θηκε χθες. Ο Συνασπισμός σχε
δόν διπλάσιασε τις δυνάμεις του 
και με μια ισχυρή (για τα δεδο
μένα του) κοινοβουλευτική ομά
δα δηλώνει έτοιμος να αναλάβει 
αγωνιστικές πρωτοβουλίες για 
να αλλάξουν τα μέχρι χθες δεδο
μένα στην πολιτική ζωή του τό
που, να αλλάξουν οι πολιτικοί 
συσχετισμοί.

Η σύνθεση της κοινοβουλευτι
κής ομάδας, τουλάχιστον μέχρι 
την ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, δείχνει ότι μπορεί να 
γίνει ένα αξιόλογο πολιτικό όρ
γανο, το οποίο να επεξεργάζεται 
και να εισηγείται στα καθοδηγη- 
τικά όργανα του κόμματος τις 
κατευθύνσεις στα νέα πολιτικά 
δεδομένα. Το σύνολο των βου
λευτών έχει παράδοση καλής συ
νεργασίας με τον Ν. Κωνστα
ντόπουλο, συμπεριλαμβανομέ
νων και αυτών που κατά περί
πτωση έχουν εκφράσει διαφορε
τική άποψη.

Το αρνητικό σημάδι πσυ άφη
σε το τελευταίο συνέδριό του, ε- 
ξαιτίας της διαμάχης για τους ε

σωκομματικούς συσχετισμούς 
(κοινό στοιχείο σε όλα τα κόμμα
τα), δεν άφησε πληγές. Η αδυνα
μία του Συνασπισμού βρίσκεται 
στην οργανωτική του συγκρότη
ση, την οποία τώρα καλείται να 
βελτιώσει για να μπορέσει να 
διαδραματίσει με καλύτερες προ
ϋποθέσεις το ρόλο που θέλει.

Την υπόσχεση αυτή έδωσαν 
τα κεντρικά στελέχη του κόμμα
τος από τη διάρκεια κιόλας της 
προεκλογικής εκστρατείας, όταν 
ήταν εμφανέστατες αυτές οι α
δυναμίες.

Προσωπική προσπάθεια για 
το ξεπέρασμά τους κατέβαλε ο 
πρόεδρος του κόμματος, περι

λαμβάνοντας στις εκτός Αθηνών 
εξορμήσεις του όχι μόνο τις πρω
τεύουσες όλων των νομών αλλά 
και πολλές κωμοπόλεις και χω
ριά, στα οποία δεν έχει πατήσει 
ποτέ το πόδι του άλλος πολιτικός 
ηγέτης. Και όλοι στο Συνασπι
σμό αναγνωρίζουν την προσωπι
κή αυτή συμβολή του Ν. Κων- 
σταντόπουλου.

Ενα ακόμη στοιχείο που συνέ
βαλε στην επιτυχία του κόμματος 
είναι ο υψηλός βαθμός συσπεί
ρωσης των στελεχών του, με τη 
Μαρία Δαμανάκη, τον Γρ. Φα- 
ράκο, τον Λ. Κύρκο, τον Φ. Κου- 
βέλη και τους δύο ευρωβουλευ
τές να μπαίνουν στην πρώτη

γραμμή της εκλογικής μάχης.
Και κάτι ακόμη: Ο Συνασπι

σμός κέρδισε ένα στοίχημα με το 
ΚΚΕ, το οποίο ήθελε όχι μόνο 
την αποδυνάμωσή του, αλλά και 
την εξαφάνισή του από την πολι
τική σκηνή.

Δήη ω ση
Κω νσταντόπουΑ ου

Με παρατεταμένα χειροκροτή
ματα και με το σύνθημα «Σεισμός 
- σεισμός - Συνασπισμός» τα στε
λέχη του κόμματος υποδέχθηκαν 
τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο ο
ποίος στις 11 παρά τέταρτο το 
βράδυ, στα γράφε ία της Κσυμσυν- 
δούρσυ, έκανε την πρώτη δημόσια 
δήλωσή του για τα αποτελέσματα 
των χθεσινών εκλογών.

«Θα τιμήσουμε τη δύναμη που 
μας δώσατε», τόνισε και πρό- 
σθεσε: «Σας δίνουμε το λόγο 
μας. Θα μπορούμε πάντα να σας 
κοιτάμε στα μάτια».

Λίγο αργότερα ο Νίκος Κων
σταντόπουλος πήγε στο Ζάπ- 
πειο.

Στη δήλωσή του προς τους δη
μοσιογράφους, ο πρόεδρος του 
ΣΥΝ τόνισε ότι το κόμμα του θα 
αξιοποιήσει τη δύναμη που του 
εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός. 
Υποσχέθηκε ότι θα πολεμήσει α
ποφασιστικά κάθε εκδήλωση 
κοινωνικής αναλγησίας, εθνικι
σμού, αυταρχισμού, κάθε εκδή
λωση αλαζονείας της εξουσίας 
και περιφρόνηση των πραγματι
κών αναγκών των εργαζομένων, 
καθορίζοντας εμμέσως πλην σα
φώς τη στάση του ΣΥΝ.

Ειδικά για τη νέα κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «δεν 
πρέπει ούτε για μια στιγμή να ξε- 
χάσει ότι είναι διαφορετικό 
πράγμα η κοινοβουλευτική πλει- 
οψηφία, που διογκώνεται τεχνη
τά από τον εκλογικό νόμο και 
άλλο οι πραγματικοί συσχετι
σμοί στο λαό». Σημείωσε, επί
σης, ότι δεν πρέπει να αγνοήσει 
το γεγονός πως ο ελληνικός λαός 
θέλησε να μετατοπίσει συνολικά 
προς πιο προοδευτική κατεύθυν
ση τους εκλογικούς και πολιτι
κούς συσχετισμούς.

Κέρδισε ψήφους κι από άλλους χώρους
Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

Τα χαμόγελα ξαναγύρισαν στην πλατεία 
Κουμουνδούρου. Η είσοδος του ΣΥΝ στη νέα 
Βουλή γέμισε αισιοδοξία αλλά και ευθύνες 
τα στελέχη του κόμματος. Εδειξε ότι η δου
λειά, η συνέπεια και η ευαισθησία απέναντι 
στα ουσιαστικά προβλήματα του τόπου, τελι
κά ανταμείβονται. Το 1993 αποτελεί πια πα
ρελθόν. Αυτή τη φορά οι αριστεροί δεν έδω
σαν μόνο την καρδιά αλλά και την ψήφο τους 
στον ΣΥΝ.

Τα αποτελέσματα -σε γενικές γραμμές- 
ήταν γνωστά από το απόγευμα. Η πληροφο
ρία του MEGA ότι κάποιο από τα τέσσερα 
μικρότερα κόμματα παλεύει για να μπει στη 
Βουλή έκανε τα τηλέφωνα να ανάψουν. Οπα
δοί του κόμματος από κάθε γωνιά της Ελλά
δας τηλεφωνούσαν με αγωνία για να εισπρά- 
ξουν μηνύματα αισιοδοξίας.

Λίγο πριν από τις 8 το βράδυ και ενώ τα

πράγματα είχαν σχεδόν δείξει, ο Νίκος Κων
σταντόπουλος κατέβηκε στον τρίτο όροφο, 
όπου βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι. Τους 
χαιρέτησε και εισέπραξε τις ευχές τους. «Η 
Βουλή δεν είναι παρά μόνο η αρχή», είπε λα
κωνικότατα.

Στα γραφεία του ΣΥΝ έχει αρχίσει να δη- 
μιουργείται το αδιαχώρητο. Ολα τα στελέχη 
δίνουν το «παρών». Ο Λεωνίδας Κύρκος, ο 
Κώστας Φιλίνης, ο Χαρ. ΙΙρωτοπαπάς, η 
ιστορική ηγεσία της Αριστερός, ανταλλάσσει 
θερμές χειραψίες με την επόμενη γενιά: Τη 
Μαρία Δαμανάκη, τον Γρηγόρη Γιάνναρο, 
τον Αλέκο Φλαμπουράρη, τον Δημήτρη Πα- 
παδημούλη, τον Στ. Πιτσιόρλα, τον Κώστα 
Ζε'ππο, τον Γεράσιμο Νοταρά, την Αννα Φι- 
λίνη. Ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς ήρθε να 
δώσει τα δικά του συγχαρητήρια.

«Από παντού πήραμε ψήφους», μας είπε ο 
ειδικός της Πληροφορικής Θόδωρος Καρού- 
νος, ο -κατά κάποιον τρόπο- «Αυγερινός»

του ΣΥΝ.
«Συσπειρώσαμε τις δυνάμεις του ’93 και 

κερδίσαμε ψήφους και από άλλους χώρους» 
μας είπε η Μαρία Δαμανάκη, που έκανε επί
σης λόγο για πολυσυλλεκτικότητα του ΣΥΝ.

Από τα πρώτα στοιχεία το κόμμα εμφανί
ζει παντού άνοδο. Παρουσιάζει ωστόσο 
ανέλπιστη σημαντικά κέρδη σε ορισμένες πε- 
ριοχές.

Για παράδειγμα, στα Γρεβενά το 1993 είχε 
1,5%, και τώρα, με τα πρώτα αποτελέσματα, 
ξεπερνά το 3,8%. Στην ακριτική Ξάνθη από 
το 1,23% έφτασε το 5,43%.

Σημαντική άνοδος καταγράφηκε και στην 
Ηλεία, το νομό με το μικρότερο ποσοστό στις 
εκλογές του 1993. Η παρουσία του Νίκου 
Κωνσταντόπουλου στο ψηφοδέλτιο έπαιξε 
σημαντικό ρόλο, με αποτέλεσμα τα ποσοστά 
στο συγκεκριμένο νομό από 1,42% να ξεπερ
νά το 3,9%.

Νερόβραστη σούπα 
ώσπου να ’ρθει 
το γκολ στη ΝΔ ■■■
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Καλή και χρυσή η τηλεόραση, αλλά εκλογές
χωρίς σασπένς είναι σούπα νερόβραστη και την 
ήπιαμε πολύ νωρίς χθες. Από τις 7 η ώρα το 

απόγευμα, προτού καλά καλά κλείσουν οι κάλπες σε 
όλα τα κέντρα, τα τηλεοπτικά κανάλια άρχισαν να 
παρουσιάζουν τις δικές τους προβλέψεις για το 
τελικό αποτέλεσμα. Οι προβλέψεις αυτές βασίστηκαν 
στις απαντήσεις που έδωσαν οι ψηφοφόροι, 
εξερχόμενοι από τα εκλογικά κέντρα, στο ερώτημα,
«τι ψηφίσατε;» Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η 
μέθοδος αυτή δεν έχει «συμφωνήσει» πάντοτε με το 

τελικό, πραγματικό αποτέλεσμα. 
Εμείς, σχετικώς, τα πήγαμε 
καλά. Ολα τα κανάλια, από 
νωρίς προέβλεψαν το τελικό 
αποτέλεσμα, και αυτό καθόρισε 
και το κλίμα των συζητήσεων 
στα περίφημα πάνελ.
Ο Α ν δ ρ έ α ς
Α ν δ ρ ια ν ό π ο υ λ ο ς  από το
«Μέγκα», είδε από νωρίς όχι 
μόνο την ήττα της Νέας 
Δημοκρατίας (τη μεγαλύτερη, 
είπε, ήττα μετά τον πόλεμο), 
αλλά προέβλεψε και τα 
μελλούμενα: « Μ η τσ ο τά κη ς , 
αρχηγός ή πάμε για καινούργια 
κόμματα». «Από πίτα που δεν 

τρως, τι σε μέλει κι αν καεί», πέταξε τότε στο 
συντοπίτη του, Πειραιώτη, ο Μ ίμ η ς  Α νδ ρ ο υ λά κ η ς  
ο οποίος χαρακτήρισε το χθεσινό αποτέλεσμα των 
εκλογών «αποτέλεσμα σοφό». Ο διευθυντής της «Ε», 
κ. Σ. Φ υ ν τ α ν ίδ η ς  είδε και αυτός από πολύ νωρίς, 
πολλούς της Νέας Δημοκρατίας να «ακονίζουν τα 
μαχαίρια τους». Οντως, όταν οι κάμερες όλων των 
καναλαών «πατάχτηκαν» στην οδό Αραβαντινού, στο 
Μητσοτακέικο όπως λένε το περίφημο «ροζ σπίτι» 
πολλοί δημοσιογράφοι, όλοι αισθανθήκαμε τη 
χαρμόσυνη, εκεί, ατμόσφαιρα. Μας έφυγε, δε, κάθε 
επ’ αυτού αμφιβολία όταν, την ίδια στιγμή που ο 
δακρυσμένος Μ ιλ τ ιά δ η ς  Ε β ε ρ τ  ανακοίνωνε στο 
Ζάππειο την απόφασή του να παραιτηθεί, στην 
Αραβαντινού πανηγύριζαν ωσάν να μπήκε γκολ και το 
σύνθημα «Μη-τσο-τά-κης, Μη-τσο-τάκης» ακούστηκε 
τόσο δυνατά που θα πρέπει να έφτασε και ώς την 
έρημη και πένθιμη Ρηγίλλης, λίγα μέτρα πιο πάνω.
Ο κ. Εβερτ συγκίνησε πολλούς. Ο Ελληνας, μπορεί να 
είναι... χίλια δυο, αλλά πάνω από όλα είναι ψυχούλα.
Ο Φ ρ έ ν π  Γ ερ μ α ν ό ς  είπε ότι «ήταν η καλύτερή του 
ώρα». Αντίθετα, ο κ. Σ η μ ίτη ς , παρά την εμφανή 
συγκίνησή του, μάλλον ενόχλησε εκείνους που 
περίμεναν, έπειτα από τα καλά γι’ αυτόν λόγια που 
είπε ο κ. Εβερτ, να ανταποδώσει και αυτός ιπποτικά.

Α σ τρ α ψ α ν  τα  χα μόγεϋα  
στον  σ υ ν

Από νωρίς, αυτή τη φορά, άστραψε το χαμόγελο στα 
χείλη των ανθρώπων του Συνασπισμού. Η σκυτάλη 
της αγωνίας πέρασε στα χέρια των στελεχών του 
κόμματος του Α ν τώ ν η  Σαμαρά. Ο Ν ίκ ο ς  
Κ ω ν σ τα ν τό π ο υ λ ο ς  φορώντας το ωραιότερο του 
χαμόγελο, ευχαρίστηκσε εκείνους που τον ψήφισαν 
και δεσμεύτηκε ότι για τον ΣΥΝ η είσοδος στη Βουλή 
«είναι μόνο η αρχή». Εύστοχο το ερώτημα που 
«πέταξε», τότε, ο Θ ο δ ω ρ ή ς  Ρ ο υ σ ό π ο υ λο ς  προς τη 
Μ α ρ ία  Δ α μ α νά κ η . «Εσείς», της είπε, «δεν 
καταφέρατε να βάλετε το Συνασπισμό στη Βουλή. Ο 
κ. Κωνσταντόπουλος τα κατάφερε. Αισθάνεσθσε λίγη 
ζήλια;» «Οχι», απάντησε η κ. Δαμανάκη. «Αν 
αισθανόμουν ζήλια δεν θα είχα παραιτηθεί εξαρχής. 
Αλλωστε, πιστεύω ότι συνέβαλα και εγώ σ’ αυτή τη 
μεγάλη νίκη». Κατά τα άλλα, είχαμε σε όλα τα 
τηλεοπτικά πάνελ μια ανακύκλωση των ίδιων, ως επί 
το πλείστον, καλεσμένων. Κανένας δεν πρωτοτύπησε 
και όλοι δεν απέφυγαν λάθη που έδειχναν 
προχειρότητα και έλλειψη καλού προγραμματισμού.
Η Βουλή εμπλουτίστηκε, λένε, από την είσοδο και 
άλλων κομμάτων. Η τηλεόραση, μάλλον, έγινε πιο 
φτηνή...



Ο ΠΕΡΙΣΣΟΣ εκτιμά ότι το κόμμα ενίσχυσε τη δύναμή του και προσανατολίζεται 
στην οργάνωση μιας λαϊκής αντίστασης στο νεοφιλελευθερισμό

κκε: Είναι καιαόίκη 
ίου 6ικομμαιιομού

Του ΓΡ. ΡΟΥΜΠΑΝΗ

Σημαντική θεωρούν στο 
ΚΚΕ την ενίσχυση της 
εκλογικής του 

δύναμης οε συνθήκες 
μάλιστα που, όπως 
επισημαίνουν τα στελέχη 
του κόμματος, σημειώθηκε 
σαφής καταδίκη του 
δικομματισμού από το 
εκλογικό σώμα.

Μολονότι το ΠΑΣΟΚ κέρδι
σε την αυτοδυναμία, έχασε ένα 
όχι ανάξιο λόγου μέρος της δύ
ναμής του. Επίσης, η Ν.Δ. κα
θηλώθηκε σε χαμηλά ποσοστά. 
Η δύναμη αυτή διαχέεται στα 
μικρότερα κόμματα και ένα μέ
ρος της εισπράττει και το ΚΚΕ.

Στον Περισσό τονίζουν ότι ο 
ρόλος του κόμματος παραμένει 
ο ίδιος με αυτόν που έχουν 
προσδιορίσει και πριν από τις 
εκλογές. Το ΚΚΕ είναι δύναμη 
αντίστασης στο νεοφιλελευθε
ρισμό και στις επιταγές της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης που βυθί
ζουν σε απόγνωση τον ελληνικό 
λαό. Η λαϊκή αντίσταση έχει 
ήδη εκδηλωθεί. Πρέπει τώρα 
να οργανωθεί για να έχει ακό
μη καλύτερα αποτελέσματα, να 
προωθήσει ακόμη παραπέρα 
τις θέσεις των εργαζομένων, 
της αγροτιάς και όλων των 
στρωμάτων του πληθυσμού που 
νιώθουν στο πετσί τους τις συ
νέπειες της σκληρής λιτότητας.

Τα στελέχη του ΚΚΕ τονί
ζουν, επίσης, ότι στο αποτέλε
σμα και την αυτοδυναμία του 
ΠΑΣΟΚ έπαιξε αποφασιστικό 
ρόλο ο καλπονοθευτικός νόμος. 
Χωρίς αυτόν, τα αποτελέσματα 
θα ήταν σίγουρα διαφορετικά 
και όσον αφορά στα ποσοστά 
και όσον αφορά στην κοινοβου
λευτική δύναμη.

Ενα, όμως, σοβαρό πρόβλη
μα για το ΚΚΕ, όσο κι αν δεν 
ομολογείται ευθέως, είναι η δυ
ναμική επανεμφάνιση του Συ
νασπισμού της Αριστερός στη 
νέα Βουλή. Είναι η φωνή της 
άλλης Αριστερός που έρχεται 
να συναγωνιστεί επί ίσοις όροις 
με το ΚΚΕ....
★ Ο Περισσός δεν ήθελε να δώ
σει εκτιμήσεις για το ποιες 
έδρες παίζονταν ανάλογα με τη 
διακύμανση του αποτελέσμα
τος.

Παπαρήγα: Δ ύ ο  
θετικά  στο ιχε ία

Η Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Αλ. 
Παπαρήγα δήλωσε στους δημο
σιογράφους για το σημερινό 
εκλογικό αποτπέλεσμα:

«Η σημερινή εκλογική μάχη 
έχει κατά τη γνώμη μας δύο θε
τικά στοιχεία: Κατ’ αρχήν έχου
με μια μείωση του εκλογικού 
ποσοστού του ΠΑΣΟΚ και της 
Ν.Δ., δηλαδή του δικομματι- 
σμού, εν μέσω όμως ενός κλίμα
τος μιας γενικής δυσαρέσκειας 
και αγανάκτησης για τα προ

βλήματα που ζει ο λαός μας εξ 
αιτίας της πολιτικής που ακο
λούθησαν και τα δύο κόμματα 
σαν κυβέρνηση και σαν αξιω
ματική αντιπολίτευση. Υπο
γραμμίζουμε αυτό το κλίμα γε
νικότερης δυσαρέσκειας και 
αγανάκτησης που υπάρχει, βε
βαίως μπορεί να μην εκφράστη
κε με μια ακόμα μεγαλύτερη 
μείωση του δικομματισμού, 
ωστόσο το σήμα το πήραν, και 
το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. Η ψήφος 
προς τα μικρότερα κόμματα 
εξέφρασε αυτή τη δυσαρέσκεια 
προς την πολιτική των δύο κομ
μάτων του δικομματισμού.

Το δεύτερο ποιοτικό στοι
χείο είναι η αύξηση που εμφά
νισε το ΚΚΕ που το φέρνει στη 
Βουλή στη θέση του τρίτου κόμ
ματος, που οπωσδήποτε δίνει τη

δυνατότητα και με τον κανονι
σμό της Βουλής που υπάρχει,να 
παίξει από καλύτερες θέσεις το 
ρόλο του και στη Βουλή, αλλά 
και μέσα στο λαό.

Το θεωρούμε ποιοτικό στοι
χείο, γιατί όπως ξέρετε το ΚΚΕ 
έδωσε τη μάχη του εναντίον του 
δικομματισμού, όχι μόνον αντι
παλεύοντας τον τρόπο διακυ
βέρνησης των δύο κομμάτων, 
αλλά και την ουσία της πολιτι
κής τους. Αντιπάλεψε δηλαδή 
την πολιτική κατεύθυνση και 
των δύο κομμάτων που βασίζε
ται στις επιλογές της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ. Με αυτή την έν
νοια, η αύξηση του ΚΚΕ κό
ντρα σ’ ένα ρεύμα που υπάρχει 
σήμερα στην ελληνική κοινωνία 
φέρνει στοιχεία ποιοτικά, δίνει 
σημαντικές ελπίδες ότι μετά τις

εκλογές και μετά το σχηματι
σμό της νέας κυβέρνησης το 
ΚΚΕ από καλύτερες θέσεις θα 
υπερασπιστεί το λαό και θα εκ- 
φράσει το διάχυτο πνεύμα αντί
στασης που υπάρχει και τη διά
θεση αντεπίθεσης σ’ αυτή την 
πολιτική.

Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει 
καθόλου να εφησυχάζει. Η κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία 
δεν είναι πραγματικά αυτοδύ
ναμη στο λαό, θα αξιοποιήσει 
την αυτοδυναμία που πήρε χά
ρη σ’ ένα ληστρικό εκλογικό 
νόμο, για να περάσει αντιλαϊκά 
μέτρα κι εμείς λέμε ότι θα είναι 
χειρότερα από αυτά που γνώρι
σε ο λαός τα τελευταία χρόνια 
και από τις δύο κυβερνήσεις 
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. Από τηνάπο- 
ψη αυτή χρειάζεται ο λαός να

Αλ. Παπαρήγα: Το ΚΚΕ από τη θέση του τρίτου κόμματος, θα 
παίξει το ρόλο του από καλύτερες θέσεις

οργανώσει τη δράση του από 
τις επόμενες ακόμα μέρες, πριν 
η κυβέρνηση ετοιμάσει τους νέ
ους αντιλαϊκούς νόμους, ο λαός 
να ασκήσει -όσο γίνεται- περισ
σότερη πίεση έξω από τη Βου
λή και μέσα στη Βουλή, ούτως 
ώστε όσο γίνεται να ματαιώσει

κάποιες συνέπειες ή τα νέα βα
ριά αντιλαϊκά μέτρα. Από την 
άποψη αυτή, εμείς διατηρούμε 
στο ακέραιο τις απόψεις που εί
χαμε εκφράσει τόσο για την πο
λιτική του ΠΑΣΟΚ όσο και γε
νικότερα για τα πολιτικά πράγ
ματα του τόπου».

Η Φθινοπωρινή νύχτα της «Ανοιξης
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΛΕΤΣΗ

ΜΕΤΑ τη Ν.Δ., ο μεγάλος, ίσως ο μεγα
λύτερος, ηττημένος αυτών των εκλογών 
είναι η Πολιτική Ανοιξη. Το κόμμα που 
το 1993 κατάφερε να αποκτήσει την 
εμπιστοσύνη και τελικά την ψήφο του 
4,87% του ελληνικού λαού και στις ευ
ρωεκλογές να διπλασιάσει σχεδόν τη 
δύναμή του, έπαιζε όλο το βράδυ στην 
κόψη του μαχαιριού. Μπαίνει ή δεν 
μπαίνει στη Βουλή.

Μία εντελώς προβλέψιμη εξέλιξη που 
έχει λόγο και αιτία τόσο στην «οικογε
νειακή» δομή του κόμματος και τις κλει
στές πόρτες που κράτησε, όσο και στην 
απουσία του από την κοινωνική δράση. 
Ηταν φυσικό να μην καλυφθούν οι ψη
φοφόροι του ’93 μόνο με τις ομιλίες του 
Αντ. Σαμαρά στη Βουλή, μία φορά το 
εξάμηνο, στις προ ημερήσιας διατάξεως 
συζητήσεις.

Στην Πολιτική Ανοιξη ήταν αρκετοί οι 
σώφρονες που έβλεπαν τη δραματική

πτώση του κόμματος, όμως ελάχιστα ει
σακούονταν από την ηγεσία του κόμμα
τος. Επικρατούσαν οι θέσεις των «κομ
ματικών» που μιλούσαν για «σάρωμα» 
του κόμματος και έπειθαν μέχρι την τε
λευταία στιγμή και τον Αντ. Σαμαρά.

Στο κόμμα, που μέχρι τις πρωινές 
ώρες δεν ήξεραν τι τύχη έχει, ακούστη
καν πολλές φορές βαριές κουβέντες για 
τους «αποτυχημένους της πολιτικής», 
τους «τυχοδιώκτες», τους «ανίκανους» 
που πλαισίωσαν και κυριάρχησαν στον 
κομματικό μηχανισμό και την ιεραρχία 
του. Και αυτό αποκτούσε πρόσθετη 
αξία, γιατί αυτοί είχαν καλλιεργήσει 
κλίμα νίκης και θριάμβου.

Στις εκτιμήσεις των στελεχών που 
κρατήθηκαν μακριά από τη δημοσιότητα 
εντοπίστηκε ως κυριότερη αιτία της δρα
ματικής μείωσης του ποσοστού, η κίνηση 
του Αντ. Σαμαρά να εκλέξει Πρόεδρο 
Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.

«Οταν ματώσεις τη μισή Ελλάδα, δεν 
μπορείς να α(ρήσεις τη άλλη μισή έτσι»,

»

εκτιμούσε στέλεχος του κόμματος ανα- 
φερόμενο στην πτώση της κυβέρνησης 
της Ν.Δ. και την ενίσχυση της κυβέρνη
σης του ΠΑΣΟΚ στην εκλογή του Προέ
δρου της Δημοκρατίας.

Η Πολιτική Ανοιξη δεν πρόβαλε ούτε 
ένα νέο πρόσωπο, αν και είχαν στο ξεκί
νημά της προστρέξει πολλοί. Κυριάρχη
σαν όμως τα παλαιοκομματικά πρόσω
πα, όπως εκτιμούν και οι σώφρονες του 
κόμματος κι έτσι έδιωξαν «τα δροσερά 
πρόσωπα».

ΔύσκοΠη  
η επ όμενη  μέρ α

«Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περί
πτωση, στο παρά πέντε να πείσουμε, ό
σους αγνοήσαμε τρία χρόνια», μας έλεγε 
στέλεχος του κόμματος. Και βέβαια οι υ
ψηλές κορόνες κατά των δημοσκοπήσε
ων, που έπεσαν εντελώς μέσα για τα πο
σοστά της «Ανοιξης», δεν έπεισαν. Απο
κάλυψαν την ανασφάλεια του κόμματος.

Τα MME δεν μπορεί να ευθύνονται 
για την απραξία του κόμματος. Κι αυτή 
τη φορά δεν μπόρεσε να διασώσει το 
κόμμα η νεανική φυσιογνωμία του Αντ. 
Σαμαρά.

Η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη 
για το επιτελείο της Πανδρόσου και της 
Αιόλου. Οσοι από χρόνια επισήμαιναν 
τους κινδύνους ετοιμάζονται να κοντα
ροχτυπηθούν με τους «εγκάθετους τρυ- 
ποκάρυδους» και να ζητήσουν την κεφα
λήν τους επί πίνακι.

Αγνωστες όμως παρέμειναν οι διαθέ
σεις του Αντ. Σαμαρά μέχρι αργά το 
βράδυ, καθώς η πίκρα και η απογοήτευ
ση κυριαρχούσε στο σπίτι του στην Κη
φισιά.

«Μα να δικαιώσουμε τον Μητσοτά- 
κη;», μας έλεγε στέλεχος του κόμματος.

Η επόμενη μέρα για την Πολιτική 
Ανοιξη είναι η πιο δύσκολη, μετά τη 
Ν.Δ., μέρα. Αλλά τα αποτελέσματα δεν 
είχαν ακόμα τελειώσει...

Σαμαράς: Η χώρα μπαίνει σε γύρους υποχωρήσεων
Της ΝΤΙΝΑΣ ΒΑΓΕΝΑ

«ΣΕΒΟΜΑΙ την απόφαση του 
λαού. Εχω όμως την υποχρέω
ση να τον προειδοποιήσο) ότι η 
χώρα μπαίνει από αύριο σε νέ
ους γύρους εθνικών υποχωρή
σεων και λιτότητας. Εύχομαι να 
μην επιβεβαιωθώ ποτέ».

Παρά την ευγένεια ενός συ
γκρατημένου χαμόγελου στο 
πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά, 
την ώρα που έλεγε τα παραπά
νω μπροστά στις κάμερες, που 
τοποθετήθηκαν βιαστικά γύρω 
στις 11.30 το βράδυ στα γραφεία 
της ΓΙΟΛ.ΑΝ. Αιόλου και Μη- 
τροπόλεως, ο καθένας από τους 
παρόντες ανθρώπους του δυ
σκολευόταν να κρύψει την απο
γοήτευσή του, γιατί «τα πράγμα
τα δεν πήγαν όπως τα ήθελαν».

Ο ίδιος ο αρχηγός της 
ΠΟΛ.ΑΝ. απομονωμένος με 
την παρέα λίγων στελεχών και 
συμβούλων του κόμματός του 
στο γραφείο του στον τρίτο 
όρος» του κτιρίου, αντιμετώπι
ζε σοβαρά το ενδεχόμενο μιας 
δημόσιας αυτοκριτικής του. 
«Το μήνυμα το πήραμε και τώ
ρα πρέπει να το αξιοποιήσου- 
με», έλεγαν επιτελείς του στους 
διαδρόμους.

Ο πρόεδρος της Πολιτικής 
Ανοιξης κ. Αντώνης Σαμαράς, 
σχολιάζοντας τα αποτελέσματα 
των βουλευτικών εκλογών προ- 
έβη σε δήλωση, όπου μεταξύ 
των άλλων τονίζει:

«Ευχαριστώ κυρίως τα νέα 
παιδιά που πλημμύρισαν τις τά
ξεις της ΑΝΟΙΞΗΣ. Τους χρω

στώ τις πιο ομορφες στιγμές 
ενός αγώνα που θέλει να αλλά
ξει την μοίρα του τόπου μας 
μπροστά στους δύσκολους και
ρούς που έρχονται. Σέβομαι την 
απόφαση του λαού μας. Εχω 
όμως υποχρέωση να τον προει
δοποιήσω ότι η χώρα μπαίνει

από αύριο σε νέους γύρους 
εθνικών υποχωρήσεων και λι
τότητας. Εύχομαι να μην επιβε
βαιωθώ ποτέ.

Γνωρίζω ότι θα δεχθούμε και 
άλλο κυνήγι, μεγαλύτερες πιέ
σεις και νέους αποκλεισμούς. 
Μάθαμε καλά, τρία χρόνια τώ
ρα, τη νοοτροπία εκείνων που 
ενοχλούνται από την αλήθεια, 
που αποφεύγουν το πολιτικό 
κόστος, που κοιτάνε πρώτα τις 
καρέκλες και το κόμμα και με
τά την Πατρίδα.

Ασφαλώς, το αποτέλεσμα 
δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. 
Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα 
αυτό θα ενισχύσει την αποφα- 
σιστικότητά μας για καλύτερη 
και πληρέστερη οργάνωση. Για 
ανασυγκρότηση των δυνάμεών

μας. Ωστε ο λαός να πληροφο- 
ρηθεί καλύτερα τις αρχές και 
τις θέσεις μας που καλύπτουν 
κάθε πτυχή της κοινωνικής μας 
ζωής και που δεν είναι περιορι
σμένες, όπως θέλησε να περά
σει η ευρύτατη δημοσιότητα 
που δόθηκε στην προπαγάνδα 
των αντιπάλων μας.

Ξέρω ότι είμαστε μόνοι μας. 
Χωρίς εφημερίδα, ραδιόφωνο 
ή τηλεόραση που έστω να χαμο
γελάει προς την ΑΝΟΙΞΗ. 
Εστω και έτσι ξεκινάμε δυνατά 
και πάλι από την αρχή».

Μεσάνυχτα πλέον και η Μη- 
τροπόλεως είχε αρχίσει να γε
μίζει από -  νεολαίους κυρίως -  
οπαδούς της ΠΟΑ. ΑΝ. που φώ
ναζαν «Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης 
Σαμαράς».



Ο110 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
«ΙΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΤΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ

Περιφέρειες 1996 1993
Λακωνία 33,31 35,91

KiñKíc 35,26 41,74

Λ’ ΑΒπνών 35,27 38,06

Σάμου 35,69 4356

Ξάνθη 36,18 36,96

Σερρών 31,53 43,13

Κ οο ιορ ιά ? 37,31 36,57

A p iñe 37,39 45,99

Α ' ΠειρπιωΓ 37,86 44,44

Μ εοσηνίαε 38,13 4125

H i Ν .Δ .

ΠερκρέρειεC 1996 1993
Ηράκλειου 28,37 2901

Β ' Πειραιωτ 28,19 2855

Λασιβίου 38,84 32,72

Χανιών 31,95 35,40

Λευκάδοΐ 32,17 3822

Λέσβου 32,19 33.80

Κεφ αλληνίας 32,21 3623

Β’ ΑΒηνω ν 32,36 34,10

Ροδόπη? 33,58 28,47

Αχα ία ς 34,46 3452

Ο110 ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΑΣΟΚ

1 9 9 6 1 9 9 3
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 59,58. 61,69
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58,16 63,31
ÉÉKíti'IAlIttóUñF " c o  * N in ru 51*54 54,94
ΧΑΝΙΩΝ 50,98 54,59
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 50,69 56,33
ΑΧΑΪΑΣ 47,57 55,09
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 47,04 49,97
ΗΛΕΙΑΣ 48,74 53,91
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4 5 ^ 9 48,86
ΕΥΒΟΙΑΣ 45,30 52,89

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 53,16
ΞΑΝΘΗΣ 48,70 36,62
ΔΡΑΜΑΣ 47,80 47,71
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 47,27 54,18
ΣΕΡΡΩΝ 48,97 46,56
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 46,16 47,86
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 46,06 45,17
ΕΒΡΟΥ 45,13 46,53
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 44,40 44,93
ΑΡΤΗΣ 44,05 43,94

ΚΚΕ
ΣΑΜΟΥ 14,49 12,22
ΛΕΣΒΟΥ 14,43 11,50
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11,32 8,86
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10,78 8,10
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 10,49 8,86
Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10,00 8,07
ΛΑΡΙΣΗΣ 8,77 7,38
Β' ΑΘΗΝΩΝ 8,33 6,89
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7,81 5,76
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7,69 6,41

ΣΥΝ
ΡΟΔΟΠΗΣ 11,34 1,55
Α ' ΑΘΗΝΩΝ 9,10 6,43
Β'ΑΘΗΝΩΝ 8,74 5,27
Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7,22 4,11
Α ' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6,61 3,76
Α ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6,22 3,94
ΣΑΜΟΥ 6,08 4,18
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5,97 3,33
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5,97 4,10
ΧΙΟΥ 5,80 2,66

ΛΗΚΚ1
ΑΡΤΗΣ 7,64 -
Β ΠΕΙΡΑΩΣ 8,25 -
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6,18 -
ΑΤΤΙΚΗΣ 5,87 -
ΠΕΑΛΗΣ 5,81 -
Β' ΑΘΗΝΩΝ 5,78 -

Α ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5,52 -

Α ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5,32 -
ΗΜΑΘΙΑΣ 5,22 -
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5,08 -

ΠΟΛ.ΑΝ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9,56 12,66
ΚΙΛΚΙΣ 6,53 5,62
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5,98 4,97
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4,68 3,52
ΣΕΡΡΩΝ 4,42 4,95
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4,11 6,16
ΦΩΚΙΔΟΣ 4,06 6,1
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4,00 4,12
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3,86 5,14
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 3,84 4,05

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ

Η  τ α υ τ ό τ η τ α  τ ω ν  κ ο μ μ ά τ ω ν  κα τά  φ ύλλο, η λ ικ ίες , π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις

Ο ι exit-pol δημοσκοπήσεις που διενήργησαν χθες οι περισσότε
ροι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί μπορεί να αφαίρεσαν κάτι 
από τη μαγεία της αγωνίας άλλων εκλογικών αναμετρήσεων, 

αλλά βοηθούν στο να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την ε
κλογική συμπεριφορά ηλικιακών, επαγγελματικών ομάδων, των α 
νέργων, των αντρών, των γυναικών, των σχέσεων των ψηφοφόρων με 
το πρόσωπο του αρχηγού.

To Mega Channel, σύμφωνα με την ταυτότητα της δημοσκόπησης, 
εξέλαβε ως δείγμα 10.827 ψηφοφόρους σε 240 εκλογικά κέντρα σε 
όλη τη χώρα. Τονίζεται ότι η επιλογή ήταν τυχαία ενώ η συλλογή των 
στοιχείων της έρευνας έγινε από τις 8 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 
έξι το απόγευμα, από την εταιρεία Opinion. Τα κυριότερα συμπερά
σματα που προέκυψαν για τα δύο μεγάλα κόμματα:

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ισχυρότερο στις ηλικιακές ομάδες 35-44 
και 45-54 κυρίως στον αντρικό πληθυσμό. Και στις γυναίκες 35-44 ε
τών αλλά και σε γυναίκες άνω των 65 χρόνων. Το ΠΑΣΟΚ, επίσης, 
εμφανίζει σαφέστατη υπεροχή σε μισθωτούς του 
Δημοσίου τομέα σε σχέση με τη Ν.Δ. Ενώ το 
ΠΑΣΟΚ συσπειρώνει το 84,2% των ψηφοφόρων 
του 1993, εμφανίζει τις σημαντικότερες διαρροές 
του προς: ΔΗΚΚΙ (6,2%), Ν.Δ. (3,8%), ΣΥΝ 
(2,6%), ΠΟΛ.ΑΝ. (0,7%) και ΚΚΕ (1,4%).

Η Ν.Δ. εμφανίζεται ισχυρότερη στις ηλικίες 55- 
64 και άνω των 65 και ιδίως στις γυναίκες άνω των 
45 ετών, όπως επίσης στον αγροτικό πληθυσμό και 
σε εκείνον με ανώτερη μόρφωση. Συσπειρώνει, δε, 
το 90% των ψηφοφόρων του 1993. Οι βασικότερες 
διαρροές της: ΠΑΣΟΚ (4.1%), ΠΟΛ.ΑΝ. (1,7%) 
και ΣΥΝ (1%). Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το 
ΔΗΚΚΙ προτιμήθηκε από τις εξής ηλικίες: 25-34,
35-44,45-54 κυρίως στους άντρες. Σημαντικό είναι 
επίσης ότι προτιμήθηκε από ανέργους ψηφοφό
ρους.

Αξιοπρόσεκτα προς μελέτη συμπεράσματα προ
κύπτουν από τη στάση των ψηφοφόρων ως προς το 
πρόσωπο που ηγείται του κόμματος που ψήφισαν 
και το τελικό κριτήριο που ίσχυσε για την επιλογή

ΤΑ EXIT - POLL ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
PRC 
ΕΡΤ Λ

0PINI0N-MRB
ΜΕΓΚΑ

ALC0
ΑΝΤ1

ΚΑΠΑ-RESEARCH
ΣΤΑΡ

EURINC0M
ΣΚΑΤ

ΠΑΣΟΚ 42,3
(100%)

’ 42,1 42 42,3
(70%)
41,5

(100%)
41,7

~t (100%) 
41,8 41,6 41,7

Ν Α 38,9 ^ 3 8 ,9 38 38,1 38,4 •38,5 38,9 38,7 38,8

ΠΟΛ.ΑΝ. 3,2 .3 ,3 3 3,1 3,3 3,3 3,3 3,5 3,2

ΚΚΕ 4.9 4,9 5,5 5,0 4,9 4,9 5,2 4,9 5,4

ΣΥΝ 4,5 4,5 4,5 4,8 5,3 4,9 4,6 3,7 4,7

ΔΗΚΚΙ 3,8 4 4 3,9 3,8 3,9 4,1 3,7 3,9
ΛΟΙΠΟΙ 2,5 2,4 3 . 2,8 2,8 2,1 3,9 2,3

πίσω από το παραβάν. Προκύπτει ότι το 29,4% των 
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ το επέλεξαν λόγω του 
αρχηγού, το 60,7 για να υποστηρίξουν το κόμμα 
και το 05,4% για να καταδικάσουν το κόμμα που 
δεν συμπαθούν. Για τη Ν.Δ., το 20,3 λόγω Μιλτιά
δη Εβερτ, το 64,9% λόγω ιδεολογικής ταύτισης με 
το κόμμα και το 10,2% ψήφισαν Ν.Δ. για να «τι
μωρήσουν» άλλη παράταξη που τους δυσαρέστη- 
σε. Και για τα υπόλοιπα κόμματα, τα ποσοστά δεί
χνουν ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων τους τα 
επέλεξαν για «να υποστηρίξουν το κόμμα που συ
μπαθούν». Σαφώς μικρότερα είναι τα ποσοστά των 
ψηφοφόρων που ψήφισαν με κριτήριο το πρόσωπο 
ή την «εκδίκηση» προς άλλο κόμμα ή παράταξη. 
Ας αναφέρουμε όμως, ότι το 34,4% των ψηφοφό
ρων του ΔΗΚΚΙ το επέλεξαν για να καταδικάσουν 
την παράταξη που δε συμπαθούν, προφανώς το 
ΠΑΣΟΚ.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθούν τα ποσοστά των

ψηφοφόρων ανά κόμμα που αποφάσισαν τι θα ψη
φίσουν τη τελευταία ώρα, δηλαδή, χθες Κυριακή. 
Το 30,4% όσων προτίμησαν το ΠΑΣΟΚ αποφάσι
σε χθες, το ίδιο το 25% της Ν.Δ., το 4,8% της 
ΠΟΛ.ΑΝ., το 5,5% του ΚΚΕ, το 11,1% του ΣΥΝ 
και το 11,7% του ΔΗΚΚΙ. Κ.ΚΥΡ.

01 10 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κυρώσεις για τους «βιαστικούς» θα αποφασίσει το ΕΡΣ

Δ εν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβολής κυρώ
σεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς που βιά

στηκαν να μεταδώσουν εκτιμήσεις από τα «έξιτ 
πολ», ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών Βασί
λης Σκουρής. Ο κ. Σκουρής χαρακτήρισε «κακό 
δείγμα» τα κρούσματα ανακοινώσεων υπαινιγμών 
ή δηλώσεων από ορισμένους τηλεοπτικούς σταθ
μούς που αγνόησαν την απαγόρευση μετάδοσης 
στοιχείων πριν από το κλείσιμο της κάλπης.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι σε συνεν
νόηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Αρ. Φατούρο,

εστάλη στις 15.30 ανακοίνωση προς τους τηλεοπτι
κούς σταθμούς που υπενθύμιζε ότι σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση η ανακοίνωση των αποτελε
σμάτων από τα «έξιτ πολ» θα έπρεπε να αρχίσει 
μετά τη λήξη της ψηφοφορίας. Το φαινόμενο αυτό, 
είπε ο κ. Σκουρής, καταγγέλθηκε από πλευράς 
ΠΑΣΟΚ και μάλιστα από την υψηλότερη δυνατή 
θέση. Διευκρίνισε πάντως ότι για την επιβολή κυ
ρώσεων θα αποφασίσει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτι
κό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση «θα γίνει αυ
τό που πρέπει».

ΚΚΕ
1 9 9 6 1 9 9 3

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,55 1,33
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2,04 1,46
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2,04 1,79
ΔΡΑΜΑΣ 2,15 1,65
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2,22 1,71
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2,37 1,75
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,45 2,28
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2,55 2,11
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2,62 2,10
ΗΛΕΙΑΣ 2,72 2,08

ΣΥΝ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2,09 1,08
ΕΒΡΟΥ 2,32 1,08
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,52 1,39
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2,54 1,52
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2,8? 1,56
ΑΙΤΩΛΟΑΚ,/ΝΙΑΣ 2,86 1,62
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2,90
ΔΡΑΜΑΣ 2,94
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2,94
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3,02

ΔΗ ΚΚΙ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0,00
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,92
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2,26
ΧΙΟΥ 2,32
ΕΒΡΟΥ 2,39
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2,59
ΡΟΔΟΠΗΣ 2,63
ΞΑΝΘΗΣ 2,73
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2,87
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2,89

ΠΟΛ.ΑΝ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,25
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1,26
ΑΡΤΗΣ 1,29
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,44
ΔΡΑΜΑΣ 1,77
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1,81
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,83
ΚΕΡΚΥΡΑ 1,93
ΣΑΜΟΥ 1,97
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2,11
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Πο> ψήφισαν οι αρχηγοί
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΣΟΒΟΛΑΣ:
Χαρά και 
συγκίνηση
•  Την εμπιστοσύνη του στον ελ
ληνικό λαό εξέφρασε ο πρόεδρος 
του ΔΗΚΚΙ Δημήτρης Τσοβό
λας, κατά την άσκηση του εκλογι
κού του δικαιώματος στο 1614ο ε
κλογικό τμήμα της ενορίας Αγίου 
Ιεροθε'ου στο Περιστέρι. Ο κ. 
Τσοβόλας επε'κρινε εμμέσως τους 
πολιτικούς του αντιπάλους λέγο
ντας:

«Εμείς όεν ακολουθήσαμε τον 
ολισθηρό δρόμο που ακολούθη
σαν κάποιοι άλλοι, γιατί έχουμε 
πολιτικό λόγο, πολιτικό πρόγραμ
μα και προπαντός εμπιστοσύνη 
στον απλό Ελληνα πολίτη, που θα 
ψηφίσει με βάση το δικό του συμ
φέρον». Ακόμα τόνισε: «Νιώθω 
συγκίνηση και χαρά γιατί με τόσο 
πολιτικά καθαρό τρόπο το 
ΔΗΚΚΙ -παρ’ όλες τις μεθοδεύ
σεις- συνέβαλε στο να γίνει ένας ε
κλογικός αγώνας, που να ταιριά
ζει στη σημερινή εποχή και τις α
παιτήσεις της κοινωνίας μας».

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ απέ
φυγε να κάνει προβλέψεις για το 
αποτέλεσμα των εκλογών και α
παντώντας σε σχετική ερώτηση 
δημοσιογράφου είπε: «Τους α
ριθμούς τούς βγάζει ο ελληνικός 
λαός, σήμερα με την ψήφο του». 
Υπενθύμισε, τέλος, ότι το ΔΗΚΚΙ 
παρέμεινε πιστό στις εξαγγελίες 
του και δεν δαπάνησε άσκοπα 
χρήματα για γκάλοπ, διαφημίσεις 
και γιγαντοαφίσες, στοιχείο που 
δείχνει -όπως τόνισε- ότι «είμα
στε πραγματικά ένα σύγχρονο, 
προοδευτικό και δημοκρατικό 
κόμμα».

ΣΑΜΑΡΑΣ:
Για μια άλλη 
Ελλάδα
•  Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, 
την Πύλο, ψήφισε χθες το πρωί ο 
πρόεδρος της Πολιτικής Ανοιξης 
Αντώνης Σαμαράς. Βγαίνοντας 
από το εκλογικό τμήμα έκανε

την εξής δήλωση:
«Σήμερα ο λαός αλλάζει τους 

πολιτικούς ρόλους. Αύριο θα αλ
λάξουμε την Ελλάδα. Σήμερα η 
Ελλάδα ψηφίζει έλεγχο. Ψηφίζει 
Πολιτική Ανοιξη για μία άλλη 
Ελλάδα της δικαιοσύνης, της α
ξιοπρέπειας και της ελπίδας».

ΦΛΩΡΑΚΗΣ:
Ισως πάλι 
εκλογές
•  Ο επίτιμος πρόεδρος του ΚΚΕ 
Χαρίλαος Φλωράκης άσκησε το 
εκλογικό του δικαίωμα στις 10 
χθες το πρωί, στο 1951ο εκλογικό 
τμήμα (2ο Δημοτικό Σχολείο Χα
λανδρίου) και σε δηλώσεις του ε- 
πισήμανε:

«Δεν πρέπει να αποκλείεται να 
οδηγηθούμε και στις κάλπες, πριν 
εξαντληθεί η τετραετία. Και νομί
ζω ότι στην πορεία αυτών των ε
ξελίξεων θα μαθευτεί και η πραγ
ματική αλήθεια γιατίεπισπεύσθη- 
καν αυτές οι εκλογές, παρά τις 
κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις 
του κ. Σημίτη ότι θα εξαντλήσει 
την τετραετία».

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:
Στο τμήμα 
τού Ανδρέα
•  Στο 108ο εκλογικό τμήμα του 
18ου Δημοτικού Σχολείου της ο
δού Αχαΐας στους Αμπελόκηπους 
(το ίδιο εκλογικό τμήμα που ψή
φιζε ο πατέρας του Ανδρέας Πα- 
πανδρέου) ψήφισε χθες στις 12 το 
μεσημέρι ο υπουργός Παιδείας 
Γιώργος Παπανδρέου. Στη συνέ
χεια απαντώντας σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων δήλωσε:

«Δ εν θα μπορούσα παρά να ψη
φίσω εκεί που ψήφισε για τελευ
ταία φορά ο πατέρας μου. Ειδικά 
τώρα που είμαι υποψήφιος στην 
Α ' Αθήνας αισθάνθηκα μία ιδιαί
τερη συγκίνηση και ελπίζω πως 
και σήμερα, όπως πριν από τρία 
χρόνια που ήταν παρών ο Ανδρέ
ας Παπανδρέου, θα έχουμε μια 
μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ».

Με πλατύ 
χαμόγελο, ο 
Κων.
Μητσοτάκης 
ψηφίζει το 
κόμμα της 
αρεοκείας του

1

ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
Συγκινημένος
και
χαρούμενος 
ψήφισε ο 
Δημήτρης 
Τσοβόλας

ΔΕΞΙΑ: Στην 
ιδιαίτερη 

πατρίδα του 
την Πύλο 
ψήφισε ο 
Αντώνης 
Σαμαράς

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Και «σηκωτούς» πήγαν ορισμένους για 
να ψηφίσουν. 0 μπαμπάς κουβαλάει τον παππού 
και η εγγονή το μπαστούνι...

Μπαμπά, τελείωνε! θέλω να ψηφίοω κι εγώ.



Χ ρήσιμα ολο το 24 ΩΡΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AQHNA_________________________
8 π.μ. - 8 μ.μ.
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ: (Πατησίων 300), 
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ: (Αχαρ- 
νών 137 - στ. Ιθάκης), ΑΜΠΕΛΟ
ΚΗΠΟΙ: (Πανόρμου 46 - Αργολί- 
δος51), ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ: (Καδμείας 
38 - Σπ. Πάτση), ΒΥΡΩΝ ΑΣ: 
(Χρυσ. Σμύρνης 143-151), 
ΓΑΛΑΤΣΙ: (Ηρας 29 - καθ. Βεΐκου 
14), ΓΚΥΖΗ: (Αγλαοφώντος 1 - ά
νω πλ. Γκύζη - προς περιφερεια
κό), ΓΟΥΔΙ: (Σπηλιωτοπούλου 
12), ΔΑΦΝΗ: (Κουντουριώτου 38 
- από Μπουμπουλίνας 20 - Shell, 
συνεχ. Μπακνανά), ΕΞΑΡΧΕΙΑ: 
(Στουρνάρη 2 - πλ. Εξαρχείων), 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ: (Στρ. Παπάγου 6), 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: (Πανιωνίου 6 - 
Σκοπευτήριο), ΚΑΛΛΙΘΕΑ: (Ηρα- 
κλέους 211 - Νηρέως 17 - μεταξύ 
Μεγίστης και Αθηνάς), (Αραπάκη 
103 - δίπλα στη ΔΕΗ), ΚΟΛΩΝΑ- 
ΚΙ: (Ομήρου 21 - Ακαδημίας), 
ΚΟΥΚΑΚΙ: (Ματρόζου 8),
ΚΥΨΕΛΗ: (Δοϊράνης 1 - Ευελπί- 
δων 91 - Σχ. Ευελπίδων),
ΛΑΜΠΡΙΝΗ: (I, Φωκά 36), Λ. 
ΑΛΕ=ΑΝΔΡΑΣ: (Παράσχου 17 - 
Ασωπίου 5), ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΘΗ
ΝΑΣ: (Ιπποκράτους 84), Ν. ΚΟΣ
ΜΟΣ: (Καλλιρρόης 15 - Αγ. Πα- 
ντελεήμων), ΟΜΟΝΟΙΑ: (3ης’Σε
πτεμβρίου 5 - Σατωβριάνδου), 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ: (Εμπεδοκλέους 35), 
ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΤΩ: (Μηλιαράκη 29- 
SI - από Αχαρνών 345), 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ: (Κοδριγκτώνος 22 - 
στάση Αγγελοπούλου).
8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 12 μ.μ.
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ: (Κρήτης 24 - Ψα
ρών - πεζόδρομος από Λιοσίων 
30), ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: (Ερυθρ. 
Σταυρού 12), ΒΥΡΩΝ ΑΣ: (Φορ
μίωνος 124 - Ανάληψη), ΓΑΛΑΤΣΙ: 
(Ηπείρου 39 - Πάρνηθος - καθ. 
Αγ. Γλυκερίας), ΙΛΙΣΙΑ: (Παπαδια- 
μαντοπούλου 15 και Αιγινήτου), 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: (Σιβιτανίδου 34), 
ΚΥΨΕΛΗ: (Αγ. Ζώνης 1Α) ΠΑΓΚ- 
ΡΑΤΙ: (Δαμάρεως 26 - Κόνωνος - 
πλ. ΙΚΑ), ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΤΩ: (Πα- 
ρασκευοπούλου 128), ΠΕΤ- 
ΡΑΛΩΝΑ ΑΝΩ: (Δρυόπων 31), 
ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ: (Αγ. Μελετίου 
62).
8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. · πρωί 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: (Λεωφ. Αλε
ξάνδρας 217 - έναντι Υγειονομι
κού), ΓΑΛΑΤΣΙ: (Ηνιόχου 8 - από

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αμεση Δράση Αστυνομίας.............. 100
Στρατονομία-Δίωξη................ 6567004
Αμεση Επέμ. Λιμενικού................. 108
Αμεση Εηέμ. Αερονομίας.........9642000
Εφημερεύοντες γιατροί................. 105
Ειρημερεύοντα νοσοκομεία.............106
Κέντρο Αμεσης Βοήθειας.............. 166
Μονάδα, απεξάρτησης............3617089
Οδοντιατρεία....................... 6434001
Αιμοδοσίας..........................8219391
Δηλητηριάσεων.................  7793777
Σταθ. Πρώτων Βοηθειών. ΙΚ Α ... 6467811
Πυροσβεστική............................ 199
Τουριστική Αστυνομία...................171
Αεροδρόμιο (εσωτ.)............... 9369111
Αεροδρόμιο (εξωτ.)............. 9699466-7
Πλοίων Αργοσαρωνικού.......... 4124585
Πλοίων εσωτερικού................ 4172657
Πλοίων εξωτερικού................ 4511130
Ο.Α. κρατήσεις θέσεων........... 9666666
Ο.Α. εμπορ/τα-Αποοτολή.........9229953

Λ. Βεΐκου 85 - Νέο Τέρμα Γαλατσί
ου), ΙΛΙΣΙΑ ΑΝΩ: (Εθν. Αντίστα
σης - Τίγρητος 21 - 7η στάση), 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: (Μεταμορφώσεως 
41 και Σόλωνος -1 η παρ/λος από 
Θησέως 277), (Χαροκόπου 143), 
ΚΟΛΩΝΟΣ: (Αστρους 85 - πλ. Αγ. 
Κων/νου), ΚΥΨΕΛΗ ΑΝΩ: (Καυ- 
κάσου 166 & Μυλωνά 3 - τέρμα 
τρόλεϊ - έναντι ALIMENTA), Ν. 
ΚΟΣΜΟΣ: (Σαρκουδίνου 108 - 
πάνω από τη γέφυρα πεζών), 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ: (Πύρρου 44 - από Φι
λολάου 71, όπισθεν Σκλαβενίτη), 
(Ευφρονίου 30 - όπισθεν KÄ- 
ΡΑΒΕΛ), ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩ: (Προ- 
μπονά 42 - μετά την Ανθαγορά), 
ΠΛ. ΒΑΘΗΣ: (Αριστοτέλους 22 & 
Μάρνη - έναντι υπ. Υγείας & Πρό
νοιας). ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ: (I. Δρο- 
σοπούλου 157), ΣΥΝΤΑΓΜΑ: 
(Κολοκοτρώνη 46), ΤΑΥΡΟΣ: 
(Πατρ. Ιωακείμ 15).
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ______________________
8 π.μ. - 8 μ.μ.
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ: (Κηπουπόλεως 
και Φοινίκων 46).
8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 11 μ.μ. 
ΕΚΑΤΟΔΕΝΤΡΑ: (Πελασγίας
30), ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ: (Παυσανίου 
18 - Πάροδος Κύπρου 144 - πλ. 
Ηρώων).
8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 8 πρωί 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ: (Παρα- 
σκευοπούλου 19 - πλατεία Θεά
τρου Ορφέως).
ΠΕΙΡΑΙΑΣ_______________________
8 π.μ. - 8 μ.μ.
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ: (Σκουλούδη 20 - 
πλατεία Σερφιώτου), ΚΕΡΑΤΣΙ- 
ΝΙ: (Τριπόλεως 22 και Θηοέως), 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: (Γ. Λαμπράκη 142), 
(Τσαμαδού 21), ΝΙΚΑΙΑ: (Λαοδι- 
κείας και Αττάλειας 108), (Κινικίου 
24 και Περιστάσεως - πλησίον 
ΔΕΗ), ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: (Αθηνάς 
και Διομήδους 56), ΔΡΑΠΕΤΣΩ
ΝΑ: (Εθνικής Αντιστάσεως 187).
8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 12 μ.μ. 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: (Πύλης 22 και Κα- 
ραΐοκου), ΝΙΚΑΙΑ: (7ης Μαρτίου 
102 - πρ. Κονδύλη), ΚΟΡΥΔΑΛ
ΛΟΣ: (Ταξιαρχών 134),
ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ: (Καλοκαιρινού
94), ΠΗΓΑΔΑ: (Λεωφ. Φρεαττύ- 
δος 6-8).
8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 8 πρωί
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: (Ηρώων Πολυτεχνεί-

Ο.Α. εμπορ/τα-Παραλαβή......... 9229952
Ο.Α. Συγγρού........................9269111
Ο.Α. πλπροφορ. πτήσεων......... 9363363
Υπουργείο Υγείας.................. 5223246
Πρόνοιας............................ 5225079
ΕΥΔΑΠ..................................... 120
Τ ροχαία Αθηνών, 5230111
Τροχαία Πειραιά.................... 4113832
Αγορανομία......................... 3217056
Νομαρχία....5226437-Αττικής.....5249732
Λιμεν. Ραφήνας................. 0294-22300
Λιμεν. Λαυρίου.................. 0292-25249
Λιμεν. Αγ.Κων/νου..............0235-31759
ΣυμΒουλ. σταθμός AIDS...........7222222
Γραμμή Ζωής SO S....................... 175
Υπ. Πρ. Καταναλωτή............... 3616241
Τρένα ΟΣΕ........................ 5240646-8
Δρομολόγια Εσωτ...... ..................145
Λιμεναρχείο......................... 4511311
Λεωφ. Σταθμ. Κηφισαού...........5124910
Λεωφ. Σταθμ. Λιοσίων............. 8317158

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ

ου 53), ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: (Χρ. Σμύρ
νης 18, Ευγένεια), ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΕΝΤΗΣ: (Ανδρούτσου 15), 
ΝΕΑΠΟΛΗ: (Μουσών 1 και Περι
κλεούς).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_________________
Διημερεύοντα 
Ανατολικός τομέας 
8.30 π.μ. - 8.30 μ.μ.
Α. ΤΟΥΜΠΑ: (Αγ. Μαρίνας 45), 
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: (Βασ. Ολγας 
101), ΔΕΛΦΩΝ: (Δελφών 89 - Το- 
μπάζη 3), ΧΑΡΙΛΑΟΥ: (Μυστακί- 
δου 33 - Πλαστήρα), Κ.
ΤΟΥΜΠΑ: (Αν. Θράκης 83), Π. 
ΣΥΝΔΙΚΑ: (Σόλωνος 43 - Πάρ
κο), ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ: (Υψηλάντου 
40 - Ακταίου 2), ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ: 
(Κρήτης 11), ΧΑΡΙΛΑΟΥ: (Λαρί- 
σης 3), ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ: (Μιαού- 
λη 63), 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: (25ης Μαρ
τίου 53), ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ: (Θεαγ. 
Χαρίση 43). ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ: (Πα- 
πάφη 109), Ν. ΕΓΝΑΤΙΑ: (Μητρο- 
πούλου - Κανάρη 4), ΠΑΠΑ
ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: (Κανάρη 30 - Μπό- 
τσαρη), Α. ΔΙΑΚΟΥ: (Α. Διάκου 
28-Δελφών31), Α.ΤΟΥΜΠΑ: (Λ. 
Τσάμη 28), ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ: (Βασ. 
Ολγας 229 - Νέστορος), Α. 
ΤΟΥΜΠΑ: (Α. Τζουμαγιάς 54). 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: (Πριγκ. Νικολάου 
3), ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ: (Κασσάν- 
δρου 78 - Αγ. Σοφίας), ΤΣΙΜ- 
ΙΣΚΗ: (Κούσκουρα 3), ΑΓ. 
ΠΑΥΛΟΣ: (Ακροπολεως 48 - =ε- 
νοκράτους), ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 
(Αγ. Δημητρίου 108), ΔΙ
ΑΓΩΝΙΟΣ: (Τσιμισκή 112), ΠΑΝ. 
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ: (Παν. Φανερω
μένης 9), ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ: (Ανπ- 
γονιδών 15 - Κολόμβου),
ΟΛΥΜΠΟΥ: (I. Δραγούμη 75), 
ΕΙΡΗΝΗΣ: (Ειρήνης 17 - Βαρδά
ρη), ΚΑΜΑΡΑ: (Εγνατίας 142). 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
•Τα παρακάτω φαρμακεία 8α είναι 
ανοιχτα μέχρι το πρωί:
Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: (Β. Γεωργίου 140 
- Παλιό τέρμα Νεάπολης), Ν. ΕΓ- 
ΝΑΤΙΑ: (Κωνσταντινουπόλεως 
105 - Ν. Εγνατία), ΔΙΣΤΟΜΟΥ: 
(Διστόμου 41 - Παπάφη 233), 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ: (Τσιμισκή 63 - Αγ. Σο
φίας), Α. ΤΟΥΜΠΑ: (Βασιλειάδη 
35 - Γ. Λαμπράκη 190), ΚΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ: (Αιγαίου 55), Π. ΛΕΒΑΝ- 
ΤΗ: (Π. Λεβαντή 74 - Κορδελιό).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αμεση Δράση.............................. 100
Στρατονομία............................ 661100
Πυροσβεστική.............................. 199
Λιμενικό.............    531505
Κέντρο Αμεσης Βοήθειας.................166
Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία.............107
Ειρημερεύοντα Νοσοκομεία.............. 108
Οδική Βοήθεια..............................104
Πρώτες Βοήθ. (Ερ.Σταυρ.)........... 530530
Πρώτες Βοήθειες (ΙΚΑ)............... 522585
Βλάβες ΔΕΗ.................. 830241,520050
Βλάβες Υδρευσης..................... 238529
ΟΣΕ: Τρένα............................. 517517
Πούλμαν................................ 517519
Υπεραστικά Λεωφορεία................... 142
Δελτίο Καιρού...............................149
Ynoup. Β Ελλάδας.................... 275588
Νομαρχία............................... 428536
Δημαρχείο.............................. 273744
Πανεπιστήμιο................  9911
Εισαγγελία.............................. 520096

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη 

στελέχωση του Κέντρου Διαχείρισης Δι
κτύων του Ε.Μ.Π., στο πλαίσιο του 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. που χρηματοδοτείται από το 
2ο Κ.Π.Σ. μέσω του ΥΠ.Ε.Π.Θ., προτίθεται 
να προσλάβει μετά από συνέντευξη, με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ετήσιας διάρ
κειας και δυνατότητα ανανέωσης, δεκα
τρείς (13) θέσεις πλήρους ή μερικής απα
σχόλησης ως εξής:

1. Εννέα (9) Διαχειριστές Δικτύου Δεδο
μένων για το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων 
του Ε.Μ.Π. αποφοίτους Ανωτάτου Εκπαι
δευτικού Ιδρύματος (κατά προτίμηση Ανώ
τατης Πολυτεχνικής Σχολής) της ημεδα
πής ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης Σχολής 
της αλλοδαπής, με καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας και σημαντική εμπειρία στις πα
ρακάτω ενότητες:

1 .α. Διαχείριση Υπολογιστικών Συστημά
των (Unix, MS-Windows, MS-Windows-NT, 
Netware, Linux) και Δικτύων (routers, swi
tches, hubs, SNMP, HP-Openview).

1 .β. Αρχαεκτονική Δικτύων Υπολογιστών 
Ethernet, FDDI, ATM και Πρωτόκολλα TCP/ 
IP, IPX.

1.γ. Υπηρεσίες Πληροφοριών (σχεδια- 
σμός και ανάπτυξη εφαρμογών WWW).

1 .δ. Διάρθρωση Εξυπηρετητών Δικτύων 
(διαχείριση και συντήρηση Name-Mail- 
WWW-FTP-News servers).

1. ε. Γλώσσες Προγραμματισμού C, Perl, 
JAVA.

2. Δύο (2) Διαχειριστές Τηλεφωνικού Δι
κτύου απόφοιτους Ανώτατου Εκπαιδευτι
κού Ιδρύματος (κατά προτίμηση Ανώτατης 
Πολυτεχνικής Σχολής) της ημεδαπής, ή α
ντίστοιχης αναγνωρισμένης Σχολής της 
αλλοδαπής, με καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας και εμπειρία στις παρακάτω ενό
τητες:

2.α. Διαχείριση Τηλεφωνικών Κέντρων 
(κέντρα ISDN - PABX, εφαρμογές διαχείρι
σης).

2. β. Γνώση Windows 95, Access, Excel, 
Word.

3. Εναν (1) Τεχνικό Καλωδιώσεων από- 
φοπο Τεχνικής Εκπαίδευσης με εμπειρία 
συντήρησης καλωδιώσεως κατηγορίας 5 
(μεικτονόμηση - τεκμηρίωση). Η γνώση το
ποθέτησης και τερματισμού οπτικών ινών 
θα συνεκτιμηθεί.

4. Εναν (1) υπεύθυνο ενημέρωσης και 
διοργάνωσης επιστημονικών και τεχνικών 
εκδηλώσεων για την αξιοποίηση του Δι
κτύου Τηλεματικής του Ε.Μ.Π., πτυχιούχο 
Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της η
μεδαπής ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου Ι
δρύματος της αλλοδαπής με:

4.α. Αριστη γνώση Αγγλικής και Γαλλικής 
ή Γερμανικής Γλώσσας.

4.β. Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμ
ματα Ερευνας και Ανάπτυξης.

4.γ. Γνώσεις τεχνοογιών τηλεματικής.
4.δ. Εμπειρία σε δημόσιες σχέσεις και 

διοργάνωση εκδηλώσεων τεχνικού περιε
χομένου.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπι
κού θα εξεταστούν και αιτήσεις για θέσεις 
μερικής απασχόλησης από σπουδαστές Α
νώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (κατά 
προτίμηση Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχο
λής) με ιδιαίτερη εμπειρία στα υπό προκή
ρυξη αντικείμενα. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκε
λο βιογραφικών στοιχείων, στο Κέντρο 
Διαχείρισης Δικτύων του Ε.Μ.Π., το αρ
γότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1996. 
Οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική 
συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα 
τους ανακοινωθεί.
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 
157 80 - Ζωγράφου
Πληροφορίες κ. Θ. Καρούνοτηλ. 7721865 
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 

2ου Κ.Π.Σ. του Ε.Μ.Π.
Αντιπρύτανης Γ. Τσαμασφύρος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη 
στελέχωση των επιμέρους δικτύων τηλε
ματικής των εννέα Ακαδημαϊκών Τμημά
των, του Υπολογιστικού Κέντρου, της Κε
ντρικής Διοίκησης και του Ερευνητικού Πα
νεπιστημιακού Ινστπούτου Συστημάτων Ε
πικοινωνίας και Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. 
στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., που χρημα
τοδοτείται από το 2ο Κ.Π.Σ. μέσω του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., προτίθεται να προσλάβει με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ετήσιας διάρ
κειας και δυνατότητα ανανέωσης αντίστοι
χες θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλη
σης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοι
τοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(κατά προτίμηση Ανώτατης Πολυτεχνικής 
Σχολής) της ημεδαπής ή αντίστοιχης ανα
γνωρισμένης Σχολής της αλλοδαπής, με 
καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και εμπει
ρία στις παρακάτω ενότητες: 

α. Διαχείριση Υπολογιστικών Συστημά
των (Unix, MS-Windows95, Netware) και Δι
κτύων TCP/IP και IPX (Novell).

β. Υπηρεσίες Πληροφοριών (σχεδιασμός 
και ανάπτυξη εφαρμογών WWW και FTP).

γ. Διάρθρωση Εξυπηρετητών (διαχείρι
ση και συντήρηση εξυπηρετητών δικτύων, 
Name-Mail-WWW-FTP servers), 

δ. Γλώσσες Προγραμματισμού C, Perl, 
ε. Εξοικείωση με το Γνωστικό Αντικείμε

νο του οικείου τμήματος ή μονάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στεί

λουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφι- 
κών στοιχείων, στο Κέντρο Διαχείρισης Δι
κτύων του Ε.Μ.Π., το αργότερο μέχρι την 
30ή Σεπτεμβρίου 1996. Οι υποψήφιοι θα 
κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε η
μερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινω
θεί. Η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου 
του Τμήματος ή μονάδας του Ε.Μ.Π. είναι 
απαραίτητος όρος για τις προσλήψεις που 
τους αφορούν, θα εξετασθούν και αιτή
σεις για θέσεις μερικής απασχόλησης από 
σπουδαστές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ι
δρύματος (κατά προτίμηση Ανώτατης Πο
λυτεχνικής Σχολής) με ιδιαίτερη εμπειρία 
στα υπό προκήρυξη αντικείμενα.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 
157 80 - Ζωγράφου
Πληροφορίες κ. θ. Καρούνο τηλ. 7721865

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
2ου Κ.Π.Σ. του Ε.Μ.Π.

Αντιπρύτανης Γ. Τσαμασφύρος

ΑΕΤΟΣ; 8019000,8088000 ΑΘΗΝΑ-1:9217942, 9221755 ΓΛΥΦΑΔΑ: 8944531,8946858, 
8941810 ΔΗΜΗΤΡΑ; 5360800, 5546993 ΕΛΛΑΣ (Ν. Προάστια) 6432240,6433400, 
6451910-4,9961420-3 (Β. Προάστια) 8014002-4 ΕΝΟΤΗΤΑ: 6459000 ΕΞΠΡΕΣ:
9934812,9951136,9934259,9937001 ΕΡΜΗΣ: 4115200,4115666 ΙΚΑΡΟΣ: 5132316, 
5132319,5130640,5132465, (Β+Α Προάστια) 6485005,6485605 ΚΗΦΙΣΙΑ: 8084000, 
8084101.8084408 ΚΟΣΜΟΣ: (Αθήνα-Πειραιά) 4200042 (Β. Προάστια) 8088000, 
8019000, 6127700 (Γλυφάδα) 9642900 ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ: 5023783, 5023583,5020357 
ΠΑΡΘΕΝΩΝ: 5814711,5821292,5811809 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1:4182333-5,4135888,8260891-3 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 2928150,2221623,2919016.

ΑΘΗΝΑ________________________________________
•  «ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ»(Μεσογείων), τηλ.: 7778901 
(εκτός από αγγειοχειρ/κά, όλες οι ειδικότητες).
•  «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» (Ν. Ιωνία), τηλ.: 2799265 (παθ/κά, 
ουρ/κά, γυν/κά).
•  «Α' ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» (Παπαδημητρίου, Μελίσ
σια), τηλ.: 8040371 (παθ/κά, καρδ/κά, ουρ/κά, 
χειρ/κά, ορθ/κά, θωρακοχειρ/κά, νευρ/κά, γαστρ/κά).
•  «Γ' ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» (Κλινική Παγώνη - πλ. Κά- 
νιγγος), τηλ.: 3620303 (παθ/κά, καρδ/κά, ουρ/κά, 
χειρ/κά).

ΑΘΗΝΑ

•  «ΕΛΠΙΣ» (Δημοτικό, Αμπελόκηποι), τηλ.: 6434001 
(όλες οι ειδικότητες).
ΠΕΙΡΑΙΑΣ______________________________________
•  «ΓΕΝΙΚΟ ΤΖΑΝΕΙΟ» τηλ: 4519411 (οδοντ/κά, 
νευρ/κά, εξωτ. ιατρεία).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ__________________________________
•  «ΑΧΕΠΑ»τηλ.: 210621 (παθολ., καρδ., πνευμ., νευ- 
ρολ., νευροχ., παιδ., χειρ., οφθ.).
•  «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», τηλ: 203121 (παθολ., καρδ., 
χειρ., ορθοπ., γυναικ, οδοντ.).

Ενα χαμόγελο 
νίκης 1-1%

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ

Αν ήταν, έλεγαν, ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα υπήρχε μόνο 
ένα «πηγαδάκι» και θα «έκανε και δηλώσεις για τις 
εκλογές. Θα μιλούσε για κάποιο ποσοστό».

Αναφερόμαοτε στην προχθεσινή συνάντηση του 
πρωθυπουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σημίτη με 
δημοσιογράφους στο γνωστό κέντρο-εστιάτοριο στο Πάρκο 
της Ελευθερίας.

Παρ’ όλη την επιμονή ορισμένων δημοσιογράφων «είδηση δεν 
βγήκε». Ούτε από τον πρωθυπουργό, που ήταν ο οικοδεσπότης 
της βραδιάς, ούτε και από υπουργούς που βρίσκονταν στο Πάρκο, 
εκεί που άλλοτε κάποιοι από αυτούς ίσως να πε'ρασαν μερικε'ς 
βραδιές βασανιζόμενοι από ΕΣΑτζήδες της δικτατορίας.

Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης το Σάββατο το βράδυ, λίγες 
ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες και αρχίσει η ψηφοφορία, ήπιε ένα 
ποτηράκι με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, προφανώς για 
να τους ευχαριστήσει για τη «συμπαράστασή» τους στον προε
κλογικό αγώνα. Τους χαιρέτησε έναν προς έναν διά χειραψίας, 
αλλά σε όλες τις περιπτώσεις ήταν «σφίγγα» ως προς τις ερωτή
σεις για προγνωστικά, αλλά και την επόμενη μέρα...

«Δεν κάνω δηλώσεις», «αύριο (χθες) θα μάθετε τα αποτελέ
σματα», «υπομονή, λίγες ώρες έμειναν», έλεγε σ’ αυτούς που επέ
μεναν ν ’ ακούσουν από τον πρωθυπουργό κάποιο ποσοστό που 
«θα χτυπούσε το ΠΑΣΟΚ». Φυσικά, ορισμένα «πειραχτήρια» των 
MME προκειμένου να αποσπάσουν αυτό που επιδίωκαν, έκαναν 
και κάποια αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου: «Μα, κύριε πρό
εδρε, επί Ανδρέα βγάζαμε και κάποια είδηση παραμονές εκλο
γών, εσείς δεν θα το τηρήσετε το έθιμο αυτό;», έλεγαν στον Κώ
στα Σημίτη.

Απάντηση δεν έπαιρναν, αλλά μέσα από την έκφραση του προ
σώπου του και το «πατενταρισμένο» πλέον χαμόγελό του, έβγαι
νε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ότι το ΠΑΣΟΚ θα «χτυπήσει την πρώ
τη θέση με 2-3 μονάδες διαφορά». Πιο αισιόδοξος ακόμη ήταν ο 
υπουργός Εξωτερικών και μέλος του Ε.Γ. Θόδωρος Πάγκαλος. 
Ανεπιφύλακτα έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο κόμμα, όπως 
τουλάχιστον έδειχναν τα πράγματα μέχρι το Σάββατο το βράδυ...

Ενας συνεπ ή ς ο ικοόεσπότης
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έφθασε στο βρα

δινό ραντεβού με τους δημοσιογράφους κάπου στις οκτώ παρά εί
κοσι. Το ραντεβού ήταν στις 7.30. «Αργήσατε λιγάκι κύριε πρόε
δρε, μας... στήσατε» του είπε χαριτολογώντας ένας δημοσιογρά
φος. Ετοιμόλογος ο Κώστας Σημίτης απάντησε πως δεν άργησε, 
αλλά ήρθε κανονικά. «Τουλάχιστον σ’ αυτό είμαι πολύ συνεπής», 
πρόσθεσε και ως «καλός οικοδεσπότης» μπήκε στο... πλήθος των 
καλεσμένων του. Διά χειραψίας «επικοινώνησε» και με τους πα- 
ρευρισκόμενους υπουργούς του. «Γεια σου» του είπε κοφτά ο 
υπουργός Αμυνας Γεράσιμος Αρσένης, πιο «ζεστοί» ήταν ο Από
στολος Κακλαμάνης, ο Ακης Τσοχατζόπουλος, ο Θόδωρος Πά
γκαλος, η Βάσω Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας 
Δαλιώτης, καθώς και μέλη της Ε.Γ.

«Ως καλός οικοδεσπότης πρέπει να μιλήσεις με όλους τους κα
λεσμένους» του είπε χαμογελώντας ο Κώστας Λαλιώτης και τον 
ρώτησε τι ώρα ψηφίζει αύριο (χθες). «Στις 11ο πρωί τα Καμίνια», 
του απάντησε ο πρωθυπουργός και συνέχισε να... επισκέπεται τα 
πολλά και πυκνά «πηγαδάκια» των καλεσμένων που είχαν δημι- 
ουργηθεί στον κήπο του εστιατορίου στο Πάρκο της Ελευθερίας.

Στα... πυρά των δημοσιογραφικών ερωτήσεων βρέθηκε... ξαφ
νικά ο Κώστας Λαλιώτης: «Εσείς γιατί βρεθήκατε υποψήφιος στη 
Β ' Πειραιά;» ρωτήθηκε, αλλά εντέχνως απέφευγε την απάντηση. 
Η ερώτηση όμως επαναλήφθηκε 2-3 φορές, μέχρι που ο υπουργός 
ΠΕΧΩΔΕ αναγκάστηκε να απαντήσει, αλλά όχι επί της ουσίας: 
«Εχω μια γκόμενα εκεί και γ ι’ αυτό έβαλα υποψηφιότητα στη 
Β 'Πειραιά...», είπε, δηλαδή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε...

Η ρομαντική, αλλά (λόγω εκλογών) γεμάτη χτυποκάρδια βρα
διά, κυλούσε όμορφα εκεί στο Πάρκο Ελευθερίας. Πού και πού 
ακουγόταν και κάποιος μονόλογος, είτε από την πλευρά των υπο
ψηφίων είτε από την πλευρά των δημοσιογράφων: «Για να δούμε 
τι θα ξημερώσει», «για φαντάσου να δούμε τον Εβερτ πρωθυ
πουργό», «τι άραγε θα γίνει τη Δευτέρα στο κόμμα που θα χά
σει;», «η Ν.Δ. θα ψάχνει για αρχηγό», ήταν μερικές από τις... ανη
συχίες των παρευρισκομένων.

Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης ύστερα από περίπου δυο 
ώρες αναχώρησε από το Πάρκο της Ελευθερίας και μαζί του όλοι 
σχεδόν οι υπουργοί που ήταν εκεί. Οι δημοσιογραφικές παρέες 
συνέχισαν λίγο ακόμα, επιχειρώντας ανάλυση των... ειδήσεων.

Κάπου μια ώρα πριν ο πρωθυπουργός φθάσει στο ραντεβού του 
με τους δημοσιογράφους, δύο ηλικιωμένες γυναίκες πλησίασαν 
στο εστιατόριο στο Πάρκο της Ελευθερίας κατευθυνόμενες για το 
Ναυτικό Νοσοκομείο που βρίσκεται πίσω από το Πάρκο. «Είδα
με τον κόσμο παιδάκι μου που ερχόταν προς τα ’δώ και νομίσαμε 
ότι εδώ είναι και το Νοσοκομείο. Να μας συμπαθάτε που χαθή
καμε». Οταν ένας υπάλληλος τις πληροφόρησε γιατί πήγαινε τό
σος κόσμος στο εστιατόριο, η μία γυναίκα είπε: «Είναι καλός άν
θρωπος, παιδάκι μου, ο Κώστας Σημίτης. Είναι νοικοκύρης και θα 
ιρτιάξει την Ελλάδα, θα βοηθήσει τον κοσμάκη που τον τυραννά- 
νε οι σκοτούρες του και τα προβλήματά του. Να τον βγάλετε πρω
θυπουργό, παιδάκι μου, καληνύχτα σας».



ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 9296001
FAX: 9028311-12-13

ΕΙΔΪΪΣΕΪΣ 
ΣΕ 1'

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Τριάντα έξι λαθρομετανάστες 
που ήσαν κρυμμένοι σε νταλί
κα στο πλοίο «Κνωσός», με 
προορισμό την Αγκόνα, έγι
ναν αντιληπτοί από το πλήρω
μα και επέστρεψαν στην Πά
τρα, αφού πρώτα συνελήφθη 
ο πλοίαρχος από τις ιταλικές 
αρχές οι οποίες και τον υπο
χρέωσαν να επιστρέφει στην 
Ελλάδα. (ΣΕΛ. S5)

Κυβέρνηση: 
Ολίσθημα 
των ΗΠΑ 
για Ε.Ε.

Η κυβέρνηση κατέκρινε α
νοιχτά την αμερικανική κυβέρ
νηση για τη φιλοτουρκική στά
ση της και τα επικριτικά σχό
λιά της εις βάρος του Ευρω
κοινοβουλίου για το πρόσφα
το ψήφισμά του σχετικά με τις 
σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης- 
Τουρκίας. Σε ανακοίνωση του 
υπουργείου Εξωτερικών ανα- 
φέρεται: «Η Ευρωπαϊκή Ενω
ση ασκεί δική της εξωτερική 
πολιτική που στηρίζεται σε 
αρχές τις οποίες προσπαθεί 
να εφαρμόσει σε όλες τις πε
ριπτώσεις με συνέπεια. Οι 
ΗΠΑ δεν έχουν το δικαίωμα 
ούτε άμεσα ούτε έμμεσα να α
ποφασίζουν για το περιεχόμε
νο αυτής της πολιτικής»...

«Κάποιος πρέπει να δώσει 
στους δράστες της χθεσινής 
(προχθεσινής) ανακοίνωσης 
του State Departement μαθή
ματα δημοκρατίας και εξωτε
ρικής πολιτικής».

ΗΡΩΙΝΗ Συνελήφθησαν 
χθες τα ξημερώματα να μετα
φέρουν 26 κιλά ηρωίνη δύο 
ΣλοΒάκοι στη Γέφυρα Κήπων 
Εβρου. Ο τελώνης Κήπων είπε 
ότι πρόκειται για μέλη διε
θνούς κυκλώματος διακίνη
σης ναρκωτικών. (ΣΕΛ 55)

ΚΑΒΑΛΑ
ιΟΝΙΚΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟΣ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΠΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΜΟΣΧΑ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΑΡΙΣΙ

•ΖΥΡΙΧΗ
/- ΣΠΑΡΤΗ,

r  ϊ  j f  ϊ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΜΑΣΣΑΛΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΣΟΦΙΑ

ΛΙΣΑΒΟΝΑ

^  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΥΠΡΟΣ

Α Ν  δ ε ν  έ χ ε ις  ό ,τ ι  α γ α π ά ς  
α γ ά π α  ό ,τ ι έ χ ε ις

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο
Λονδίνο 10 -15\σ.
Βρυξέλλες 8 — 15\σ.
Ζυρίχη
Παρίσι

10 —14\β. 
9 -15\σ.

Ν. Υόρκη 18 —25\β.
Φρανκ/ρτη 9 -14\σ.
Ρώμη 17 -25\σ.
Λευκωσία 20 —31\η.
Μόσχα 2 -  5\α.

Γενική πρόβλεψη
ΣΗΜΕΡΑ; Σ υ ννεφ ιές με β ρ ο χές  κ α ι 
σ π ο ρ α δ ικ ές  κα τα ιγ ίδες .
Ανεμοι; Μ έτριο ι έω ς ισχυροί. Σ τα  
π ελά γη  πολύ  ισχυροί.
Θ άλασσα: Τ α ρα γμ ένη  έω ς κυματώ δης. 
Σ τα  πελά γη  πολΰ κυματώ δης. 
Θερμοκρασία: Α π ό  15 έω ς 31 β. 
ΑΥΡΙΟ: Ο  ίδ ιο ς  κα ιρός.
Ανεμοι: Μ έτριο ι έω ς ισχυροί.

Θερμοκρασία: Πτώση.

Αττική
ΣΗΜΕΡΑ: Λ ίγες σ υ ννεφ ιές με π ιθα νή  
βροχή  το  α π όγευμ α .
Ανεμοι: Μ έτριο ι έω ς ισχυροί. 
Θάλασσα: Τ αρα γμ ένη  έω ς κυματώδης. 
Θερμοκρασία: Α π ό  20 έ ω ς 28 β. 
ΑΥΡΙΟ: Ο  ίδ ιο ς  κ α ιρός.
Ανεμοι: Μ έτριο ι έω ς ισχυροί.

θερμοκρασία: Πτώση.

Θεσσαλονίκη
ΣΗΜΕΡΑ: Λ ίγες  σ υννεφ ιές. 
Ανεμοι: Α σ θενείς .
Θάλασσα: Λ ίγο  ταραγμ ένη , 
θερμοκρασία: .Λπό 16 έω ς 25 β. 
ΑΥΡΙΟ: Ο  ίδ ιο ς  κ α ιρός.
Ανεμοι: Μ έτριοι.
Θερμοκρασία: Πτώση.

ΕΛΛΑΔΑ
ΑλεξΜολη 1 5 - 2 6  
Κέρκυρα 1 8 - 2 9  
Λάρισα 1 7 - 2 8  
Αγρίνιο 1 8 - 2 9  
Γιάννενα 1 6 - 2 5  
Πάτρα 1 7 - 2 9  
Καλαμάτα 1 8 - 2 9  
Ρόδος 20 -  30 
Ηράκλειο 2 0 - 3 1

Μαύρη Τρύπα
Π Καρόονλίτσα μου καρδονλίτσα  

μου!

z-v^v Exit-poll ο Σημίτης, αλλά exit- 
mat ο Μίλτος.

Σύμφωνα με exit-poll που’ γι- 
^  νε στην Αραβαντινού το 45% 

θέλουνε να φύγει ο Μ ίλτος από το 
παράθυρο, και το 40% με πίσσα και 
πούπουλα... *

□

□

ζονν. Οι ελεύθεροι σε τι έχουν να ελ
πίζουν;

□

Ως εκ τούτον: Ευτυχώς Μιλτιά
δη έφυγες νωρίς!

/— Πάντως δεν ανησυχεί κανείς 
όσο εγγυητής της μεγάλης Κε

ντροδεξιάς παράταξης παραμένει ο 
Κ. Σημίτης.

» Α  Από δω ο Στεφάνής από εκεί 
η στεφανιαία.

Απίστευτο! Γέλασε μέχρι και το 
σκοτεινό Σημίτη!

Αλλος για τη Βουλή; Αντε όλοι 
κουταοί-ατραβοί στον Αγιο  

Παντελεήμονα, δηλαδή... στον φορο
λογούμενο.

Εδώ που τα λέμε, μόνο οι φυ- 
~  λ.ακισμένοι πρέπει να ψηφί-

Μας έφυγε ένα βάρος, αμήν κι η 
Φερεντσβάρος!

q /Jv  Να ’καναν exit-poll κι έξω από  
το Καραϊσκάκη, θα ’χαμέ μ α 

ζέψει όλα τα πρωταθλήματα κόσμου.

Να απαγορενθούν όλα τα 
exit-poll! Είναι σαν να βλέ

πουμε υποχρεωτικά όλα τα ματς μ α 
γνητοσκοπημένα.

□ Α πό  σήμερα τα προεκλογικά 
συνθήματα που ξέρατε αναπρο

σαρμόζονται ως εξής: ΠΑΣΟΚ «Φάε 
στη μάπα την ελπίδα τώρα!».

Ν.Δ.: Ωρα για δούλεμα.

» Λ  ΣΥΝ: Εμείς μπορούμε να σας 
κοιτάμε πάλι α φ ' υψηλού.

□«Exit-Πολ,Α.» Αντώνη;

ΙΜε πέντε σειρές μαργαριτάρια  
στο λαιμό έκανε και ευχέλαιο 
και πολιτικές δηλώσεις το αρπακτι- 

κό... Ορίστε, την τρομάξατε και δεν 
πρόλαβε ν ’αλλάξει.

Δέσμευση
Στην επόμενη αναμέτρηση θα 

ψηφίσω όποιον υποψήφιο όποιον 
κόμματος μου παρκάρει το αυτοκί
νητο μπροστά στο εκλογικό κέντρο. 
Μα τι μποτιλιάρισμα ήταν αυτό!

» Α  Τι δίλημμα κι αυτό το χθεσινό 
~  ε; Να το ασκήσω ή να το σκί
σω;

ζ-χ/^ χ  Μα γι ’ αυτό δυσκολεύτηκε η 
Πολ.Α. Α πό τη στιγμή που ’ρί

ξε κάποτε τον Μητσοτάκη, τι άλλο 
μένει να προσφέρει στον τόπο;

Να τος-να τος, είπαμε τώρα 
^  Βασούλα, δεν φωνάζουμε πια  

«νάνος-νάνος ο πρωθυπουργός».

□Μήτσο θεέ - τώρα και σαλέ.

ζ—ν^χ  Ναι, προσπαθώ να πάρω απε- 
γνωσμένα κιλά, γιατί με ειρω

νεύονται ανοικτά στο δρόμο ότι μοι
άζω με τον Πάνο Καμμένο.

Α  Από το 99% των εκλογικών 
τμημάτων έλαβον: Κάραλη

Μην το κάνουμε 
και τόσο θέμα...

Μην το κάνετε και θ έ μ α ! Η μισή 
Ελλάδα «φασκελώνεται» σήμερα 
α ν α μ ε τα ξ ύ  της!
•Αλλος επειδή έριξε ΠΑΣΟΚ αντί 
Τ σ ο β ό λα , άλλος γιατί γύρισε στο 
«Συν»  κι άφησε τη Ν.Δ., άλλος 
επειδή θα μ π ο ρ ο ύ σ ε  να ρίξει 
ΠΟΛ.ΑΝ. κι έριξε λευκό...

Αλλά μην αγχώνεστε! Κι αν ξανα
δοκιμάζαμε... πάλι Σημίτη θα βγάζα
με.

15%, Χαριτοπούλου 25%, Μαλβίνα 
60%.

□ Ο φίλος και ψηφοφόρος του 
ΣΥΝ Γ.Τ., μας παροτρύνει να 
διευρύνουμε το άνοιγμα της Αριστε- 

ροδεξιάς στην Κεντροαριστερά. Πες 
μας πού πας να γελάμε.

Ηταν εντάξει τύπος, πολύ 
κουλ, και ιδιαίτερα γλυκός  

άνθρωπος. Γεια σου Θόδωρε.

Κουράγιο!!! Κι η επόμενη μέ- 
ρα, μέρα είναι, θα νυχτώσει. 

Αλλωστε αυτές τις μέρες αλλάζει κι η 
ώρα.

Θ.Α.
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; ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ
Από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, άρχισε η παράδοση των 30 CD’s της Μεγάλης Ανθολογίας της Οπερας, για την περιοχή 
Αθηνών, ενώ για την επαρχία, από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου.

Οσοι αναγνώστες έχουν συγκεντρώσει τα 30 κουπόνια της Μεγάλης Ανθολογίας της Οπερας και έχουν 
στείλει την προκαταβολή, να περιμένουν τηλεφωνική ειδοποίηση από την ACS, τις επόμενες

... σημαίνει cornier
15 ημέρες. Κατά την παραλαβή της προσφοράς, θα παραδώσουν τα 30 κουπόνια μαζί με το 
υπόλοιπο της αξίας, που είναι 10.000 δρχ.


